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Telekom regisztrációs nyereményjáték az MPT VIII. Nemzeti Kongresszusán 

hivatalos játékszabályzat 

 

A Magyar Pszichiátriai Társaság (MPT) VIII. Nemzeti Kongresszus résztvevői, akik 2014. 

január 23-24-én érvényesen regisztrálnak a Magyar Telekom Nyrt. regisztrációs 

nyereményjátékára a rendezvényen lévő Telekom hostesseknél, részt vesznek a 

nyereménysorsoláson, ahol 1db Alcatel Evo 7 HD LTE és 1db Samsung Galaxy Tab 3 10.1 

LTE kerül kisorsolásra, 2014. január 24-én, 15:45 órakor az MPT kongresszuson (Budapesti 

Kongresszusi Központ, 1123 Budapest, Jagelló út 1-3.). A regisztrációs nyereményjáték 

Szervezője a Magyar Telekom Nyrt. 
 

A játékban a Magyar Telekom Nyrt. dolgozói, értékesítési partnerei és reklámügynökségei, 

ezek alkalmazottai, illetve mindezen személyek Ptk. 685. § (b) pontjában meghatározott 

közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. A játékkal kapcsolatos jogi reklamációt nem 

fogadunk el. A nyeremény készpénzre vagy más nyereményre nem váltható. Egy ügyfél egy 

regisztrációval vehet részt a sorsoláson, és maximum egy nyereményre jogosult – amennyiben 

neve kisorsolásra kerül. 

 

A játékban való részvétel feltételei:  

A játékban való részvétel ingyenes, sem szolgáltatás igénybevételéhez, sem 

termékvásárláshoz nem kötött. A játékban azon 18. életévüket betöltött Magyar 

állampolgárok vehetnek részt, akik a jelentkezés időtartama alatt a szervező hostesseinek 

megadják az alábbi adatokat, és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező 

ajánlattételi céllal keresse meg őket:  

- Név 

- Cégnév 

- Mobil telefonszám 

- Email cím 

- Adószám (opcionális) 

A játékra csak személyesen, a helyszínen lehet jelentkezni. Azon játékosok, akik valótlan 

adatot adnak meg, automatikusan kizárásra kerülnek a játékból. 

 

A jelentkezés időtartama: 

2014. január 23. 08:00 óra – 20:00 óra 

2014. január 24. 08:00 óra - 15:00 óra 

 

Nyeremények: 

 1db Alcatel Evo 7 HD LTE (a továbbiakban: Alcatel Tablet) 

 1db Samsung Galaxy Tab 3 10.1 LTE (a továbbiakban: Samsung Tablet) 

 

A nyertesek kisorsolása: 

 Időpont: 2014. január 24. 15:45 óra 

 Helyszíne: Magyar Pszichiátriai Társaság (MPT) VIII. Nemzeti Kongresszus, Budapesti 

Kongresszusi Központ, 1123 Budapest, Jagelló út 1-3. 

 

A nyereményjáték lebonyolításának folyamata:  
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 A számítógépes nyilvántartás segítségével a regisztráció során megadott adatokból 

kisorsolásra kerülnek a nyertesek. 

 A sorsolás menete:  

 A nyertesek elektronikus véletlengenerátor segítségével kerülnek kiválasztásra, két 

sorsolási körben. 

o Az első sorsolási körben az 1 db Alcatel Tablet nyertese kerül kisorsolásra, 

 ezt követően 3 Alcatel Tablet tartaléknyertes sorsolása következik. A 

Tartaléknyertesek a kisorsolás sorrendjében válnak jogosulttá a 

nyereményre abban az esetben, ha az előttük kisorsolt játékos(ok) nem 

felel(nek) meg a jelen szabályzatban meghatározott követelmények 

valamelyikének, és e miatt kizárásra kerül(nek) a játékból. 

o A második sorsolási körben az 1db Samsung Tablet készülék kerül kisorsolásra,  

 ezt követően 3 Samsung Tablet tartaléknyertes sorsolása következik. A 

Tartaléknyertesek a kisorsolás sorrendjében válnak jogosulttá a 

nyereményre abban az esetben, ha az előttük kisorsolt játékos(ok) nem 

felel(nek) meg a jelen szabályzatban meghatározott követelmények 

valamelyikének, és e miatt kizárásra kerül(nek) a játékból. 

Azon játékosok akik az első sorsolási körben akár nyertesként, akár tartalék nyertesként 

kiválasztásra kerültek, nem vesznek részt a második sorsolási körben.  

 

A nyertesek a tableteket a sorsoláson vehetik át. Amennyiben a kisorsolt nyertes nem vesz 

részt a sorsoláson, a Telekom munkatársa a regisztrációnál megadott elérhetőségeken 15 

napon belül veszi fel vele a kapcsolatot, a nyereményátadás egyeztetése céljából.  

A nyertesek neve az MPT VIII. Nemzeti Kongresszus hivatalos weboldalán 

www.mptpszichiatria.hu/kongresszus2014  2014. január 27. és 2014.január 31. között kerül 

közzétételre.  

 

Az előfizetői – felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Magyar Telekom 

Nyrt. mindennemű felelősséget elhárít, így többek között a regisztráció során megadott adatok 

hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, telefonszám-elírás stb.), valamint a 

nyereményátadás a Magyar Telekom Nyrt.-n kívülálló okból bekövetkező sikertelenségéért a 

Magyar Telekom Nyrt. semmilyen felelősséget nem vállal. 

 

A Magyar Telekom Nyrt. fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt 

feltételeket, vagy magát a promóciós játékot egyoldalúan módosítsa, illetve utóbbit 

megszűntesse. 

Azon ügyfelek, akik regisztrálnak a játékban, hozzájárulnak ahhoz, hogy amennyiben 

nyernek, akkor nevüket a Magyar Telekom Nyrt. megjelenítse a fent megjelölt weboldalakon. 

A játékból kizárásra kerül és a nyereményre nem lehet jogosult az a személy, aki a játék 

tisztességes lebonyolítását bármilyen módon veszélyezteti, illetve az a személy, akinek 

nyertessége érdekében harmadik személy a játék tisztességes lebonyolítását veszélyezteti. 

 

A játék résztvevői tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy  

 nyertesség esetén nevüket a Magyar Telekom Nyrt. minden további feltétel és ellenérték 

nélkül, kizárólag a játékkal kapcsolatban az MPT VIII. Nemzeti Kongresszus hivatalos 

weboldalán www.mptpszichiatria.hu/kongresszus2014 és a Magyar Telekom weboldalán 

www.telekom.hu nyilvánosságra hozza 

http://www.mptpszichiatria.hu/kongresszus2014
http://www.mptpszichiatria.hu/kongresszus2014
http://www.telekom.hu/
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 A játékra való jelentkezésükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják és tudomásul 

veszik a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt, és hozzájárulnak adatainak 

kezeléséhez. 

 

A nyeremények készpénzre nem válthatók. 

A játékosok regisztrációjukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy a Magyar Telekom Nyrt. 

fentiekben bemutatott regisztrációs nyereményjátékában és annak sorsolásán a megadott 

adataikkal részt vegyenek, valamint ahhoz, hogy a Telekom ajánlattételi céllal a jövőben 

megkeresse őket.   

Amennyiben a későbbiekben nem kívánnak élni az ajánlattétel fentiekben leírt módjával, 

lemondási szándékukat a 1435-ös telefonszámon, vagy a T-Pont üzleteikben jelezhetik. 

 

A nyeremény utáni adózás 

A nyerteseket semmilyen közteher-fizetési kötelezettség (szja+járulékok) nem terheli. A 

nyeremény utáni adót (szja-t+eho-t) a nyereményjátékot Szervezőnek (Magyar Telekom Nyrt-

nek) kell bevallania és megfizetnie. A nyeremény nem minősül az Szjt. szerinti 

ajándéksorsolásnak. 

 

Budapest, 2013-01-20. 


