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Debrecen International Airport Kft. 

Debrecen International Airport 

H-4030 Debrecen, Repülőtér út 12. 

Adószám: 11554235-2-09 

Cégjegyzékszám: 09-09-005171 

Statisztikai számjel: 11554235-5223-113-09 

Képviselő: Vajda János ügyvezető 

 

 

 

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 

A Nyereményjáték szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Debrecen 

International Airport Kft. (4030 Debrecen, Repülőtéri út 12.) által üzemeltetett, Debrecen 

International Airport Facebook oldalon elérhető „Játssz és nyerj!” elnevezésű 

nyereményjátékra (továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.  

 

Felhívjuk a Résztvevők figyelmét, hogy a Játék nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a 

Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, így a Facebookot a 

Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem 

terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Nyereményjáték tartalmáért 

kizárólag a Szervező felelős. A nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen 

szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges. 
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I.A játék szervezője és lebonyolítója 

Debrecen International Airport  

Debrecen, Repülőtéri út 12. 

H-4030  

Adószám: 11554235-2-09   

 - a továbbiakban: "szervező".  

 

A Játékszabályzat és a Szervező elérhetőségei: 

Weblap: https://www.debrecenairport.com 

Facebook oldal:  https://www.facebook.com/debrecenairport 

E-mail: office@debrecenairport.com 

 

II. A játékban résztvevő személyek 

1) Játékos lehet bárki, aki a 14. életévét betöltötte és  

- a Facebookon megrendezésre kerülő Játék esetében valós adatokkal regisztrált 

Facebook-profillal rendelkezik; 

- aki a Debrecen International Airport játékában önkéntes akaratelhatározásból 

részt vesz a jelen szabályzatban meghatározott feltételekkel; 

- aki a kiírásban leírt feladatot elvégzi; 

- akivel szemben nem áll fenn semmilyen, a jelen Szabályzatban meghatározott 

kizáró körülmény, valamint egyebekben is megfelel a jelen Szabályzatnak 

 - a továbbiakban: ,játékos". 

2) A játék leírását a szabályzat V. pontja tartalmazza.  

3) Az a Játékos, aki a 14. életévét betöltötte, de 18. életévét még nem töltötte be, vagy 

egyéb okból korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, a nyereménnyel 

kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére és igénybevételére, valamint a 

jelen Szabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes 

képviselőjével, vagy gondnokával együtt – elvált szülők esetén a szülői felügyeletet 

gyakorló szülővel együtt – jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy 



 

 
Oldal 3 / 12 

 

nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. 

4) A játékban nem vehetnek részt a szervező cég alkalmazottjai, a játékba közvetlenül 

vagy közvetetten részt vevő cégek alkalmazottjai, továbbá e személyek hozzátartozói ll. 

fokig beleértve {a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § (1) 

bek. 1. pontjában meghatározottak szerint}.  

5) Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes 

lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a 

Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a 

szervező nem értesíti a Játékost. 

6) A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai 

megfelelnek a valóságnak. 

7) A Játékban kizárólag magyarországi állandó lakcímmel, vagy magyarországi 

tartózkodási hellyel rendelkező személyek vehetnek részt. 

8) A szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékból kizárja azt a Játékost, továbbá jogi 

felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást 

kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki 

- a Játék 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. 

9) A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi 

következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során 

(vagy azt követően) a szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban 

a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost 

terheli. 

III. Jogi alap 

1) Jelen szabályzat a játék minden résztvevője számára kötelező.  

2) A szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen általános Szabályzatot, vagy 

magát a Játékot előzetes értesítés nélkül kiegészítse, visszavonja vagy módosítsa. A 

Szervező a Játékkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a 
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Facebook oldalán, illetve a repülőtéren teszi közzé. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről 

megfelelően tájékozódjanak. 

3) A jelen szabályzat hatálya kiterjed a Szervező által meghirdetett Játékra, valamint 

azokra a résztvevőkre, akik a lent meghatározott feltételeknek megfelelően részt vesznek a 

Játékban, továbbá mindenkire, aki a Játékkal kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy 

kifogással lép fel. 

4) A szervező fenntartja a jogot arra, hogy a II.8.) pontban meghatározott eseteket saját 

döntési jogkörében bírálja el. 

 

IV. A játék időtartama és helye 

1) Jelen Szabályzattal meghirdetett játék: 

A Debreceni Nemzetközi Repülőtér Facebook oldalán: 

https://www.facebook.com/debrecenairport meghirdetett játék időtartama: 2020.11.03. 

– 2020. 11.12. 00:00 óra. 

Sorsolás: 2020.11.13. 12:00 óra.  

2) A szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyeremények sorsolását elhalassza. Ez esetben 

a résztvevőket írásban, a repülőtéren vagy a repülőtér Facebook oldalán kifüggesztéssel értesíti, 

hogy az értesítésben megjelöli a húzás következő időpontját.  

 

V. A játék menete 

1) A nyereményjátékon részt vehet bárki, aki megfelel a jelen szabályzatban rögzített 

minden feltételnek és a nyereményjáték időtartama alatt játszik. 

2) A Játékban résztvevők feladata: 

„JÁTSSZ ÉS NYERJ 
 
Játsszatok velünk és legyetek Ti a szerencsések, akik megnyerhetik a 2 db értékes 
ajándékcsomagunk egyikét.  
 
A sorsoláson való részvételhez nem kell mást tenned:  

x Likeold a Debrecen International Airport Facebook oldalát: 
www.facebook.com/debrecenairport 
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x Likeolda a Nyereményjáték posztját. 
x Írd meg kommentben hova utaztál már a Debreceni Nemzetközi Repülőtérről? Ha 

van kedvetek és szívesen megosztanátok velünk a válaszok mellé töltsétek fel 
képeiteket az adott utazásról. ;)  

 
Kettő véletlenszerűen kiválasztott likeoló és kommentelő megnyeri a SkyBar Shopban 
megtalálható termékekből összeállított értékes ajándékcsomagjaink egyikét.  
 
A játék 2020. november 03. a 8:00 órakkor közzétett poszttal indul és 2020. november 12-én 
00:00 óráig tart. Fontos, hogy a sorsolásban csak az vehet részt, aki a feltételeket teljesíti.  
Sorsolás: 2020. november 13. 12:00 óra. 
 
Ne maradj le semmiről! Kövesd a Debreceni Nemzetközi Repülőtér oldalát Facebookon és 
Instagramon ;)  
 
#nyereményjáték #játék #nyerj #ajándékcsomag „ 

 

3) A szervező nem tartozik felelősséggel a tévesen vagy hamis adatokkal felöltött válaszok 

esetében.  

4) A VII. pontban megjelölt nyereményként kisorsolt ajándékcsomagok nem ruházhatók 

át és készpénzre nem válthatók. A szervező az ajándékcsomagokon kívül más nyereményt nem 

sorsol, illetve más többletszolgáltatást nem nyújt. 

5) A szervező vezetése fenntartja a jogot, hogy e szabályzatot bármikor módosítsa vagy 

megváltoztassa, a játékot ideiglenesen felfüggessze, vagy a sorsolást elhalassza, de csak azt 

követően, hogy azt a repülőtér webolalán vagy a szervező Facebook oldalán kifüggesztette. 

Ezen szabályzat és rendszer a szervező általános szabályzatának rendeli alá magát.  

 

VI. A nyereménycsomagok érvényessége 

1) A nyereményjátékban részt vevő válaszok csak akkor érvényesek, ha megfelelnek jelen 

szabályzat V. pontjában rögzített feltételeknek. 

A beküldött válaszok adói valós természetes személyek, a Játékos a Facebook profilja alapján 

beazonosítható és kapcsolatba lehet vele lépni.  

2) Azon válaszok és válaszadóik, amelyek és akik nem tartalmazzák a fent megnevezett 
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adatokat, illetve nem felelnek meg a kötelező követelményeknek, érvénytelennek minősülnek. 

 

VII. Nyeremény 

1) A játék során az alábbi csomagokat nyerhetik meg a játékosok: 

Négy darab azonos értékű a repülőtéri Skybar Shopban található termékekből összeállított 

ajándékcsomag. 

2) „Nyertes”, a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján 

nyereményre jogosult Játékos.  

3) A Nyertesek elfogadják, hogy amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem 

áll rendelkezésre a megjelölt nyeremény, akkor ahhoz értékben hasonló nyeremény kerül 

átadásra.  

4) A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.  

5) A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Debrecen 

International Airport és a Játékos kötelesek együttműködni.  

6) A szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó 

személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó 

vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A szervező nem vállalja a nyeremény 

átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan 

felmerülő egyéb költségek megfizetését.  

7) A szervező az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Játékban nem 

sorsol ki. 

8) A szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a kiírásban szereplő 

Facebook oldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Játékos tudomásul veszi, hogy 

a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint 

válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül 

befolyásolhatja olyan, a szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) 

kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati 
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kapcsolat fenntartása. A szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét 

kizárja. 

VIII. A sorsolás lebonyolítása 

1) A sorsolás a szervező székhelyén lesz:  
 

H-4030 Debrecen, Repülőtéri út 12. szám alatt, online sorsolással.  
Sorsolás időpontja: 2020.11.13. 12:00 órakor.  

A nyertesek kiválasztása Be Social alkalmazással, online formában történik.  

2) A sorsolás napján 2 db ajándékcsomag kerül kisorsolásra azok között, akik az V. 

pontban leírt játékszabály feltételét teljesítik.  

3) A sorsolás alkalmával minden nyereményhez 1 fő pótnyertes sorsolása is történik. 

4) A szervező minden nyeremény esetében a Facebook oldalán belinkeli a nyertesek 

Facebook profilját megjelölve nevüket és lakóhelyükből a települést. Vállalti oldal lévén 

közvetlenül Facebookon keresztül nem történik kapcsolatfelvétel, mert erre nincs lehetőség.  

Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn 

belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, vagy visszautasítja, a nyereményre a 

pótnyertes válik jogosulttá. A pótnyertes helyébe is léphet pótnyertes mindaddig, amíg a 

nyeremény gazdára nem talál. Amennyiben a sorban utolsó helyen álló pótnyertes sem válik 

jogosulttá, úgy az adott nyereménynek nincs nyertese, az a szervező tulajdonában marad.  

Továbbá a szervező kizárja annak lehetőségét, hogy a nyertes vagy pótnyertes a jelentkezési 

határidőt követően bármilyen igényt formáljon a nyeremény(ek)re, az elkésett visszajelzés 

esetén a nyeremény(ek)re a továbbiakban nem tarthat igényt, és ezzel kapcsolatban a 

szervezőnél semmilyen más igénnyel nem élhet. 

5) A már kisorsolt Játékosok a sorsolás további részében nem sorsolhatók ki újra.  

6) A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen 

Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja. 

7) Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a sorsolás után a neve és 

lakóhelye (város) nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. 

Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.  
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Elveszti továbbá a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki az értesítés kiküldését 

követően 10 munkanapon belül nem jelentkezik a nyeremény átvételére vonatkozóan. Ebben 

az esetben a pótnyertes válik jogosulttá a nyereményre. 

Amennyiben a játékos nincs jelen, a távollétét a Szervező állapítja meg.  

8) A nyertes válaszok érvényesítése és a játékos vagy meghatalmazottja 

személyazonosságának érvényesítő bizottság általi megállapítása után a nyertes vagy annak 

képviselője a nyereményt birtokba veheti egy jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg.  

9) Ha a játékban résztvevő személy jelen eljárás bármely pontját megsérti, vagy elutasítja, 

az a nyereményről való automatikus lemondásnak minősül. 

10) Minden nyertes aláírásával köteles elismerni a nyeremény átvételét. Ezt követően a 

szervezőnek a nyertestől reklamációt nem áll módjában elfogadni.  

11) Valamennyi nyertes (pótnyertes) köteles a szervezővel együttműködni annak 

érdekében, hogy a nyeremény(ek) átadása a fentiekben írt módon megtörténjen. 

12) A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Játékban történő részvétellel és a jelen Szabályzat 

elfogadásával végleges és megváltoztathatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a 

nyeremény átvétele rögzítésre kerüljön, és ezen felvételek a nyertes engedélyével a szervező 

weboldalán, illetve a kiírásban is szereplő weboldalakon, illetve Facebook oldalán bemutatásra 

kerüljenek. A Játékosok egyúttal tudomásul veszik, hogy ezen felvételekkel kapcsolatban 

semmilyen anyagi követelést nem támasztanak, arról kifejezetten és véglegesen lemondanak. 

IX. A nyertes képviselője 

1) Bármelyik játékos a nyeremények sorsolása és átvétele során meghatalmazottat jelölhet 

meg. 

2) Az a személy, akit meghatalmazott képvisel a sorsoláson, a sorsolást megelőzően 

legalább 2 nappal teljes bizonyító erejű magánokiratot köteles küldeni a szervezőknek, melyben 

pontosan (személyes adatokkal) megjelöli a meghatalmazott személyt. 

A meghatalmazottnak a sorsolás helyszínén be kell mutatnia a képviseleti jogra vonatkozó 

okiratot eredetiben.  
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3) Amennyiben meghatalmazott személy jelen szabályzat szerinti feltételeket nem teljesíti, 

úgy a meghatalmazott nem képviseli a nyertest, és úgy kell tekinteni, hogy a játékos nincs jelen.  

X. A nyertesek értesítése 

1)       A szervező minden nyeremény esetében a Facebook oldalán belinkeli a nyertesek 

Facebook profilját, megjelölve nevüket és lakóhelyükből a települést. Vállalti oldal lévén 

közvetlenül Facebookon keresztül nem történik kapcsolatfelvétel, mert erre nincs lehetőség.  A 

Facebookon való közzététel a sorsolást követő 3 napon belül történik.   

2) A nyeremény felhasználásához szükséges a pontos név, lakcím.  

XI. A nyeremények kézbesítése, átvétele 

1) A Játékosok kötelesek együttműködni a szervezővel a nyeremény átvétele, illetve 

igénybevétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele 

meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a 

szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.  

2) A nyereménytárgyakat a szervező személyesen adja át, vagy postai úton küldi el a 

nyertesnek. A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Játékost értesítési 

adatainak hiánytalan és pontos megadása.  

3) A szervező mindent megtesz a nyeremények mielőbbi átadása érdekében, azonban a 

személyes találkozó megszervezése idő igényes, így Kérjük kedves nyerteseink türelmét!  

4) A Szabályzat II.7) pontjára tekintettel, a nyereményeket kizárólag Magyarországi 

lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Játékosoknak áll módunkban átadni.  

5)  Amennyiben a nyertes a sorsolást követően, az előre egyeztetett időpontban vagy postai 

úton a kézbesítőtől a nyereményt nem veszi át, úgy a nyereményre szóló jogosultságát 

véglegesen elveszíti. A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban rögzített 

nyilatkozattal visszautasíthatja.  

6) A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de 

legkésőbb a sorsolást követő 10 munkanapon belül köteles tájékoztatni a szervezőt.  
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XII. Adatkezelés 

1) A nyereményjátékon való részvétel önkéntes, a jelentkezéssel a résztvevő feltétel nélkül 

kifejezetten hozzájárul, hogy nevét és személyes adatait a szervező a játék lezárultjáig kezelje.  

2) A nyereményjátékon résztvevő valamennyi játékos jogait a személyi adatok 

feldolgozásának és szabadforgalmának védelmére vonatkozó törvény és a GDPR 6. cikk (1) bek 

biztosítja. A törvény a megnevezett személynek tájékozódási jogot, adat hozzáférési jogot, 

adatokkal való intézkedési jogot és kifogásolási jogot ad.  

A szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes 

adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a szervezőnél, a szervező fenti 

elérhetőségein. 

3) A szervező kötelezi magát, hogy a résztvevő személyek adatait bizalmasan és kizárólag 

a játék lezárultjáig kezeli, a törvényi rendelkezések figyelembevételével.  

4) A Játékos a Játékra való jelentkezésével (a Facebook poszthoz való komment írásával) 

egyidejűleg elfogadja a jelen Szabályzat teljes tartalmát, valamint kifejezetten hozzájárul 

ahhoz, hogy személyes adatait a Szervező a Játék során a célnak megfelelően, valamint a Játék 

lebonyolítása érdekében a szükséges mértékben kezelje. 

5) A Nyertes a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy nevét és 

lakóhelye településének nevét a szervező a sorsolás folyamán és azt követően nyilvánosságra 

hozza, illetve, hogy a nyeremény átadásához, a nyereményhez kapcsolódó kifizetések és egyéb 

közterhek rendezéséhez szükséges további adatait a hatályos jogszabályokban foglalt 

kötelezettségének teljesítéséhez szükséges ideig és mértékben kezelje. 

6)  A Játékos a Szabályzatban foglalt adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor 

visszavonhatja. Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása 

a Játék időtartama alatt, illetve a nyeremény átadása előtt történik, a Játékban a Játékos nem 

vesz részt, illetve a nyereményre való jogosultságát elveszti. A nyeremény átadását követően a 

Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, mely a jelen Szabályzatban foglalt vállalásával 

ellentétes. 
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7) A Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy 

a Szervező az e-mail címére promóciós jelleggel információkat, DM leveleket küldjön a 

szervező szolgáltatásaival kapcsolatban. A Játékos a helyes megfejtés beküldésekor, illetve a 

későbbiek folyamán bármikor megtilthatja a reklám, promóciós jellegű megkeresések küldését, 

a hírlevélről leiratkozhat. 

8)  A Játékosok személyes adatait a szervező további harmadik személyeknek nem adja 

tovább. A szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a Játékosok személyes adatait a hatályos 

jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kezeli. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos 

további jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza. A szervező a Játékosok 

adatait a Játékban kiosztásra kerülő nyeremény átadását követően nem kezeli. 

 

XIII. Panasz 

1)  A nyertesek sorsolásával kapcsolatos esetleges panaszokat a résztvevők írásban 

adhatják le a szervezőnek a húzástól számított 24 órán belül. Ezen idő eltelte után benyújtott 

panasz érvénytelen.  

2) A vezetőség vállalja, hogy a panasz benyújtását követően 24 órán belül érdemben 

válaszol.  

XIV. Viták 

1) A szervező és a játékosok között felmerülő esetleges vitákat békés úton rendezik. 

Amennyiben ez nem lehetséges, a felek az illetékes bírósághoz (Debreceni Járásbíróság, 

Debreceni Törvényszék) fordulhatnak.  

 

XV. Adók 

1) A többszörösen módosított és kiegészített 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: 

Szjtv.) rendelkezése alapján szerencsejáték szervező tevékenység kizárólag az Adó- és 

Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Központi Hivatala Szerencsejáték Felügyeleti Főosztályának (a 

továbbiakban: SZEF) engedélyével folytatható.  
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2) Az Szjtv. előírásai azonban lehetőséget nyújtanak a 23. § szerinti ajándéksorsolásos 

akció bejelentési kötelezettség teljesítése mellett történő lebonyolítására.  

3) A szervező vállalja, hogy kiszámítja, levonja és átutalja a nyertes résztvevő által 

megszerzett nyeremény utáni adót.  

4) A díjakkal kapcsolatos bármilyen egyéb adó- vagy más jellegű kötelezettség azt 

követően, hogy a nyertes résztvevők tulajdonába kerültek, a nyertesek felelősségét képezik.  

XVI. Vegyes rendelkezések 

1)  A Játékban való részvétel a jelen általános Szabályzat kifejezett tudomásulvételét és 

visszavonhatatlan elfogadását jelenti. 

2)  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.  

3)  A szervező bármely, az adott Nyereményjátékkal kapcsolatos döntése végleges és 

minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem 

kezdeményezhető. A szervező a Játékban az általa hozott bármely döntéssel összefüggésben 

kizárja a Játékosoknak a szervezővel szembeni igényérvényesítésének lehetőségét. 

4)  A Facebook mentesül mindenfajta felelősség alól a Játékosok és a szervező felé a 

Játékot illetően. A Játékot a Facebook nem támogatja. 

XVII.A szabályzat nyilvánosságra hozatala 

1) A jelen Szabályzat ingyenesen rendelkezésre áll minden érdeklődő számára. 

2) A repülőtéren ingyenesen átvehetik a Szabályzat egy példányát. 

 

Debrecen,2020.11.03. 

Debrecen International Airport Kft. (szervező) 

 


