
LUA Resort***** Balatonfüred által szervezett  
 

NYEREMÉNYJÁTÉKOK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA 

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, 

HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ. 

1. A Nyereményjátékok szervezője 

A LUA Resort Instagram nyereményjáték (a továbbiakban: ”Játék”) szervezője és lebonyolítója LUA 
Resort***** Balatonfüred / Sz. Z. Szállodafejlesztő Kft. (8800 Nagykanizsa, Papp Simon sétány 
6.; adószáma: 26201902-2-20; cégjegyzékszáma: 20-09-075819) a továbbiakban: ”Szervező”. 

2. A Játékszabályzat hatálya  

A Játékszabályzat hatálya kiterjed a Szervező által meghirdetett Nyereményjátékra, valamint azokra a 
résztvevőkre, akik a lent meghatározott feltételeknek megfelelően részt vesznek a 
Nyereményjátékban, továbbá mindenkire, aki a Játékkal kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy 
kifogással lép fel.  

3. A Nyereményjátékokban résztvevő személyek köre 

A Nyereményjátékokban játékosként részt vehet mindenki, aki a 18. életévét betöltött (a 
továbbiakban: „Játékos”), és a nyereményjátékokban rögzített feladatokat elvégzi; vele szemben nem 
áll fenn semmilyen, a jelen Játékszabályzatban meghatározott kizáró körülmény, valamint egyebekben 
is megfelel a jelen Játékszabályzatnak.  

Nem vehetnek részt a Nyereményjátékban a Szervező, valamint a Szervező cégcsoportjának 
tagvállalatainál munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, 
valamint ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: 
„Ptk.”) 8:1. § (1) bek. pontjában meghatározottak szerinti közeli hozzátartozói 

A Nyereményjátékokban kizárólag magyarországi állandó lakcímmel, vagy magyarországi tartózkodási 
hellyel rendelkező személyek vehetnek részt.  

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékokból kizárja azt a Játékost, továbbá jogi 
felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal 
a Játékossal szemben, aki a Nyereményjátékok menetének befolyásolásával, weboldalának 
feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni; és/vagy más Játékos 
regisztrációs adataival visszaél, vagy valótlan adatokat ad meg. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy 
a 3.5. pontban meghatározott eseteket saját döntési jogkörében bírálja el.  

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk 
viselik. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékokra történő jelentkezés során a Szervezőnek nem 
áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi 
következmény minden esetben a Játékost terheli.  

4. A Nyereményjátékok időtartama 

A Szervező által a kiírásban meghatározottak szerint.  



5. A Nyereményjátékok menete, nyeremények 

A Szervező által feltett kérdés(ek) helyes megválaszolásával vagy az aktuális Nyereményjáték kapcsán 
meghatározott feladatok végrehajtásával, amely egyúttal a jelen Játékszabályzat elfogadása is, a 
Játékos jelentkezik az adott Nyereményjátékra és részt vesz a sorsoláson.  

Nyeremény(ek): A Szervező az aktuális Nyereményjátékban jelöli meg a megnyerhető nyereményt. A 
Szervező az aktuális Nyereményjátékban meghirdetett nyeremény(ek)en (a továbbiakban: 
„Nyeremény”), kívül más nyereményt nem sorsol, illetve más többletszolgáltatást nem nyújt.  

A Szervező kifejezetten felhívja a Nyereményjátékokban részt vevő Játékosok figyelmét, hogy a 
Nyereményjátékokban kisorsolt Nyeremény(ek) felhasználásához és igénybevételéhez szükséges 
bármely további költség a Nyertest terheli, annak megfizetésére vagy megtérítésére Szervező 
semmilyen körülmények között nem köteles.  

6. A sorsolás és a Nyeremények átadásának menete 

A Nyeremények kisorsolására két tanú jelenlétében kerül sor a Szervező székhelyén. A Nyeremények 
sorsolása gépi úton történik két tanú jelenlétében. 

A Szervező minden Nyeremény esetében a megadott weboldalaok közzéteszi a Nyertesek nevét. 
Amennyiben a Nyertes az értesítést követő 5 (azaz öt) napon belül nem veszi fel a Szervezővel a 
kapcsolatot, úgy a Szervező akként tekinti, hogy a Nyertes a Nyereményre nem tart igényt.   

A Nyeremény(ek) átvételére a Nyertes határidőben történő visszajelzését követően kerül sor. A 
Nyereményeket a Szervező a Nyertessel egyeztetett módon adja át. 

A Nyeremény(ek) - Nyertesnek felróható okból történő – 15 (azaz tizenöt) napon belüli átadásának 
elmaradása esetén a Nyertes a Nyeremény(ek)re a továbbiakban nem tarthat igényt, és ezzel 
kapcsolatban a Szervezőnél semmilyen más igénnyel nem élhet.  

Valamennyi Nyertes köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény(ek) 
átadása a fentiekben írt módon megtörténjen.  

A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Nyereményjátékokban történő részvétellel és jelen 
Játékszabályzat elfogadásával végleges és megváltoztathatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy 
mind a Nyeremény átvétele rögzítésre kerüljenek, és ezen felvételek a Nyertes engedélyével a Szervező 
weboldalán, illetve a kiírásban is szereplő weboldalakon, illetve Facebook oldalakon bemutatásra 
kerüljenek. A Játékosok egyúttal tudomásul veszik, hogy ezen felvételekkel kapcsolatban semmilyen 
anyagi követelést nem támasztanak, arról kifejezetten és véglegesen lemondanak.  

7. A Nyereménnyel kapcsolatos közterhek, költségek 

A Nyereményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a 
Nyeremények fentiek szerinti átadásán, a szolgáltatás nyújtásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül 
további kötelezettség nem terheli. Az egyéb felmerülő költségek (pl.: az utazás költségei) a nyertes 
játékost terhelik. 

8. Adatvédelem 



jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul 
veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy Szervező, mint adatkezelő és adatfeldolgozó a 
rendelkezésre bocsátott személyes adataikat kizárólag a Játékkal összefüggésben, annak időtartama 
alatt a jelen pontban írtak szerint kezelje. Nyertesség esetén nevüket és Instagram profilképüket a 
Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan 
nyilvánosságra hozza. 

A Játékosokról és a Nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a Szervező 
a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában illetve hirdetéseiben minden további külön 
hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi 
jogok maradéktalan betartása mellett; és 8.1.4 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten 
elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését. 

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések 
megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást 
kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését az  info@luaresort.com e-
mail címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. 
Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos 
bírósághoz fordulhat. A megadott személyes adatok kezelője: LUA Resort***** Balatonfüred / Sz. Z. 
Szállodafejlesztő Kft. 

Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, 
hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül. 

9. Vegyes rendelkezések 

A Nyereményjátékban való részvétel a jelen általános Játékszabályzat kifejezett tudomásulvételét és 
visszavonhatatlan elfogadását jelenti.  

A Szervező fenntartja a jogot - de nem kötelezi magát -, hogy a Nyeremény(ek)et nyilvános program 
keretében adja át a Nyerteseknek, továbbá nyilvánosságra hozza, vagy más módon ismertesse a 
Nyertesek nevét és fényképét a médiában, valamint más promóciós- és reklámcélokat szolgáló audio-
, fotó- és videó anyagokban.  

A Szervező bármely, az adott Nyereményjátékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben 
kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező a 
Nyereményjátékban az általa hozott bármely döntéssel összefüggésben kizárja a Játékosoknak a 
Szervezővel szembeni igényérvényesítésének lehetőségét.  

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen általános Játékszabályzatot, vagy magát a 
Nyereményjátékokat előzetes értesítés nélkül kiegészítse, visszavonja vagy módosítsa. A Szervező a 
Nyereményjátékokkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a Facebook 
oldalain, illetve a jelen szabályzatban megjelölt weboldalakon teszi közzé. A Játékosok felelőssége, 
hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.  

Az Instagram mentesül mindenfajta felelősség alól a Játékosok és a Szervező felé a Nyereményjátékot 
illetően. A Nyereményjátékot az Instagram nem támogatja, nem szervezi és nem bonyolítja le, vele 
semmilyen módon nem áll kapcsolatban.  

Balatonfüred, 2023. március 19. 
 
LUA Resort***** Balatonfüred / Sz. Z. Szállodafejlesztő Kft. 
Szervező 
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