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A nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) megnevezése: „A szürrealista mozgalom Dalítól Magritte-ig 
nyereményjáték” 
 
A Játék szervezője: Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria (székhelye: 1146 Budapest, Dózsa 
György út 41.), a továbbiakban Szervező 
 
A nyereményeket biztosítják: 
 

SOF-11 SB OperatingCo Kft. (székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 100.; cégjegyzékszáma: 
01-09-305896; adószáma: 26173584-2-42), a továbbiakban: Partner 
 
Air France Rt. Magyarországi Kereskedelmi Képviselete (székhelye: 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3. 3. 
emelet; cégjegyzékszáma: 01-12-073637; adószáma: 21780312-2-51), a továbbiakban: Partner 
 
Kultúra 2008 Művészeti Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhelye: 1146 Budapest, Dózsa György út 41.; 
cégjegyzékszáma: 01-09-892000; adószáma: 14168789-2-42), a továbbiakban Partner 

 
a továbbiakban együttesen Partnerek. 
 
A Szervező és a Partnerek a Játékban résztvevő személyek által megadott személyes adatokat a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/679 sz. rendeletének („GDPR”) megfelelően kezeli. 
 
1. A Játékban résztvevők köre 
A Szervező által szervezett Játékban kizárólag devizabelföldi, cselekvőképes, 18. életévét betöltött, a 11. 
pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személyek vehetnek részt. 
 
2. A Játék időtartama 
A Játék 2019. szeptember hónap 2. napjának 12 óra 00 percétől 2019. október hónap 20. napjának 24 óra 00 
percéig tart. A Játékban kizárólag az itt jelzett időszakban beküldött pályázatok vesznek részt. A kezdő 
időpontot megelőzően, illetve a záró időpontot követően beérkezett pályázatokat a Szervező nem fogadja el 
érvényes pályázatként. 
 
3. A Játék menete és a nyerés feltételei 
Minden olyan személy (a továbbiakban Játékos), aki megfelel az 1. pontban leírtaknak és a Játék időtartama 
alatt az alábbiakban ismertetett módon regisztrál a Játék weboldalán (www.mng.hu/szurrealista-kviz) és 
helyesen válaszol az ott megadott 5 (öt) db feleletválasztós kérdésre, részt vehet a Játékban. 
 
A Játékos kizárólag egy darab saját e-mail címmel jogosult részt venni a Játékban. A Játék során regisztrált 
e-mail címek tekintetében az e-mail cím jogosulatlan használatából vagy azzal való visszaélésből fakadó 
vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja. A Szervező nem köteles ellenőrizni, hogy 
egy Játékos hány e-mail címmel vesz részt a Játékban, ha azonban a Szervező megbizonyosodik afelől, hogy egy 
Játékos több e-mail címmel vesz részt a Játékban, jogosult a Játékost a Játékból kizárni. 
 

http://www.mng.hu/szurrealista-kviz


4. A nyeremény és a sorsolás menete 
A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 
1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá. 
A Szervező a Játék lezárását követően a következő nyereményt sorsolja ki:  
 

A nyeremény tartalma: 
 

- Párizsi utazás 2 (két) fő részére repülőjeggyel, 2 (két) éjszakás elszállásolással a Sofitel és az Air France 
jóvoltából 

 
- A szürrealista mozgalom Dalítól Magritte-ig ajándékcsomag a MúzeumShop jóvoltából 15.000 

(tizenötezer) Ft értékben 
 
Az utazással kapcsolatos részletek: 
- A nyertes és utazópartnere elszállásolása Sofitel hotellánc egyik párizsi szállodájában történik. 
- A 2 (két) db turistaosztályú repülőjegy BUDAPEST-PÁRIZS-BUDAPEST útvonalra érvényes, melyek 
kizárólag az Air France légitársaság által üzemeltetett járatokon használhatóak fel. 
- A helyfoglalási igényt legalább 6 (hat) héttel a tervezett utazás előtt jelezni kell. 
- A foglalás a rendelkezésre álló helyek függvényében véglegesíthető. 
- A nyereményt legkésőbb 2020. december 15-ig kell felhasználni. 
- A repülőgépen szállított személyenként 1 (egy) db maximum 12 (tizenkét) kg súlyú 55 (ötvenöt) x 35 
(harmincöt) x 25 (huszonöt) cm méretű poggyász szállítása lehetséges. Amennyiben a nyertes feladott 
poggyászt is szállítani kíván, úgy annak költségét, személyenként egy darab feladott poggyász esetében 
az Air France átvállalja. 
- A nyeremény nem tartalmazza a reptéri transzfert. 
- A nyeremény kizárólag a fent felsorolt szolgáltatásokra és termékekre vonatkozik, tehát nem 
tartalmazza az utazás során a nyertes és partnere által felhasználandó költőpénzt, az utasbiztosítást, 
sem egyéb utazás során felmerülő költséget. 

 
A nyeremény nyertesének sorsolása a Játék teljes időtartama alatt, tehát 2019. szeptember hónap 2. napjának 
12 óra 00 percétől 2019. október hónap 20. napjának 24 óra 00 percéig, regisztrált és mind az öt kérdésre 
helyesen válaszolt Játékosok között történik. 
 
A nyeremény sorsolása gépi módszerrel történik, a sorsolás időpontja: 2019. október 25. 14:00 óra. 
 
A nyeremény sorsolásának helyszíne: 1014 Budapest, Szent György tér 2., a Szervező irodája. 
 
A Nyertest Szervező e-mailben értesíti legkésőbb 2019. október hónap 31. napján 12 óra 00 percig. Az e-mailes 
értesítőben az alábbi személyes adatok megerősítésére, illetve bekérésére kerül sor a Nyertestől: név, lakcím, 
telefonszám. 
 
A nyertesnek a Partnerekkel kell egyeztetnie a nyeremények felhasználásának részleteiről (időpont, átvétel 
stb.). 
A Szervező a sorsoláson a nyeremény nyertesén felül 2 (két) fő tartaléknyertes Játékost sorsol ki. A 
tartaléknyertes Játékosok a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben az eredetileg 
sorsolt nyertes, valamint a sorban előttük álló tartaléknyertes a nyereményre bármilyen okból nem jogosult 
vagy arról lemond. 
 
A nyeremény sorsolása esetén a nyertes Játékosnak a kiértesítéstől számított 7 (hét) naptári napon belül az 
értesítésben megadott elérhetőségek valamelyikén jelentkeznie kell nyereményéért, és nyilatkoznia kell, hogy 
szándékozik-e átvenni nyereményét a megadott feltételek szerint. Amennyiben ezt nem vállalja, illetve a 
nyeremény átvételéről nem nyilatkozik, abban az esetben, a sorrendben utána sorsolt tartaléknyertes válik 
jogosulttá a nyereményre. A nyereményről való lemondását a Játékosnak írásban, a nyereményért való 
jelentkezési határidőben a Szervező felé meg kell tennie. 



5. Játékosok esetleges kizárása 
A Játékban a 2. pontban meghatározott időszakban, a Játékszabályzatnak minden szempontból megfelelő 
Játékosok vesznek részt. Szervező, a Játékszabályzat feltételei alapján megvizsgálja a nyertest és amennyiben a 
Játékos nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékos a Játékból kizárható. 
 
6. Vitás kérdések kezelése 
A Játékosok nyereményre való jogosultságukkal kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező 
döntése az irányadó. 
 
7. Panasz és egyéb kérelmek benyújtása 
A Játékkal kapcsolatos bármely panasz és kérelem esetén a Játékosok a következő elérhetőségeken kaphatnak 
segítséget: info@szepmuveszeti.hu 
 
Írásbeli panasz benyújtása esetén, az adatkezeléssel kapcsolatban a Szervező adatkezelési tájékoztatója az 
alábbi linken érhető el: https://www.mng.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ 
 
8. A nyeremény átvétele 
A nyeremény átvételére kizárólag a nyertes Játékos a jelen Szabályzat 4. pontjában meghatározott személyes 
adatainak rögzítését követően kerülhet sor a nyertességről szóló értesítés után, az alábbiak szerint. A 
nyeremény a felhasználás időpontjára vonatkozó előzetes egyeztetést követően személyesen kerül átadásra, 
előzetesen egyeztetett időpontban és helyszínen. 
 
Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult Játékos a nyereményét az erre nyitva álló határidőn belül nem 
venné át, úgy a Szervező az 4. pontban foglaltak szerint jár el. 
 
9. Személyes adatok módosításának lehetősége 
Szervező kizárhatja a Játékból azt a Játékost, akinek részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a 
Játékos által megadott személyes adatok nem valósak vagy tévesek. A Játékos téves adatszolgáltatásából 
eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Játékos a 4. pontban meghatározott 7 (hét) napos 
határidőn belül élhet azonban a GDPR szerinti helyesbítéshez való jogával, azaz amennyiben, ha az általa 
megadott valamely adat pontatlanul került megadásra, azok módosítását kérheti a Szervezőtől. 
 
10. A nyeremény átruházása, a nyereményátvétel pénzügyi vonzatai 
A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható. A nyertest a nyereménnyel kapcsolatosan 
nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. 
 
A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és 
kiadások a nyertes Játékost terhelik (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazás költsége, stb.). 
 
11. A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek: 
- A Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, a jelen Játékban közreműködők megbízottjai és azok közeli 
hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont) 
- A Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói. 
 
 
12. További rendelkezések 
12.1. A Játék részét képező telefonos adategyeztetés során előforduló téves adatszolgáltatásért/hiányosságért 
sem a Szervezők, sem a nyereményjátékban részt vevő egyéb cégek semmilyen felelősséget nem vállalnak, és 
erről levelezést nem folytatnak. A Szervezők a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal. 
 
12.2.A nyereményjáték a Magyar Nemzeti Galéria weboldalán (www.mng.hu/szurrealista-kviz), a Magyar 
Nemzeti Galéria Facebook oldalán, illetve a MúzeumShop Facebook oldalán kerül meghirdetésre. 
 
12.3.A pályázatokat a játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervezők bármikor megvizsgálhatja, és 
amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg jelen játékszabályzat 
feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. 
12.4.A pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírása stb.), a nyeremény átadásának a 
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nyertes Játékosnál felmerült okból történő elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező semmilyen 
felelősséget nem vállal. 
 
12.5. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL 
támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves 
rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen 
esetekre a Szervezők semminemű felelősséget nem vállalnak 
 
12.6. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen 
(számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek létrehozását, illetve a Játék szellemével 
bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja 
felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból. 
 
12.7. Szervező kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely 
időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden 
szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. 
 
12.8. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és 
adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ez által ezeket 
kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) 
kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A 
Szervező az e bekezdésben írtakból – így különösen a pályázatok továbbításának, regisztrációjának, a 
nyeremények igénybevételnek késedelméből, sikertelenségéből, a rendszer túlterheltségéből, leállásából – 
fakadó mindennemű felelősséget kizár. 
 
12.9. A Játékosok a Játékban való részvételükkel jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt 
tudomásul veszik és elfogadják. Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz, vagy az illetékes Bírósághoz fordulhat. A Játékkal kapcsolatban egyéb jogi út 
kizárva. 
 
Budapest, 2019. augusztus 30. 


