
 

1 
 

MIHŐ – NYEREMÉNYJÁTÉK 

ERŐMŰVEK ÉJSZAKÁJA 

JÁTSSZ ÉS NYERJ!  

A MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. 3534 Miskolc, Gagarin u. 52., továbbiakban: „Szervező”) 

nyereményjátékot (a továbbiakban „Játék” vagy „Nyereményjáték”) szervez. 

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. 

A matrica gyűjtőlap feltöltésével a Résztvevő elfogadja a Nyereményjáték Játékszabályzatát 

és az ehhez kapcsolódó Adatvédelmi Tájékoztatót. 

 

A játék időtartama: 2022 október 28. – november 03. 

A sorsolás időpontja: 2022. november 04. 

 

A játék menete: 

A játék a Facebookon történik. A MIHŐ Kft. Facebook oldalán 

(https://www.facebook.com/mihokft) 2022. október 28-án 09:00-kor megjelenő bejegyzésben 

meghatározott feladatot kell a Játék során a Résztvevőknek elvégezniük: 

1.) Gyere el az Erőművek Éjszakája távhőszolgáltatáshoz kapcsolódó miskolci helyszínei 

közül legalább egyre: a KUALA Kft. Tatár Utcai Hőközpontjában (Miskolc, Tatár utca 

29/a) MVM MIFŰ - Kombinált Ciklusú Kiserőmű, Gázmotoros Kiserőmű, Fűtőművében 

(Miskolc, Tatár utca 29/b) és a MIHŐ Kft. Kenderföldi Biomassza kazánházában 

(Miskolc, Muhi utca 33764/9 hrsz.) 

2.) A helyszínen lévő kollégáinktól kapott matrica gyűjtőbe ragaszd be Szervező logóját 

tartalmazó matricát. 

3.) A matricát tartalmazó matricagyűjtő lapot fotózd le és a fotót töltsd fel a MIHŐ Kft. 

Facebook oldalán 2022. október 28-án 09:00-kor megjelenő bejegyzéshez 

kommentbe. 

4.) A Játékban való részvételnek nem feltétele, de megköszönjük, ha megosztod a játékot 

meghirdető posztot. 

A Szervező a játék lezárulta után, 2022. november 4-én 10:00 órakor a feladatot helyesen 

megoldó Résztvevők között 3 fő random nyertest sorsol ki a Facebook Nyertes - Social Winner 

segítségével, akik Ajándékcsomagot nyernek. 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés után a sorsolás időpontját későbbi 

időpontban tartsa meg. A nyerteseket a sorsolástól számított 24 órán belül, minden esetben a 

hozzászólást beküldő Facebook profilon keresztül, Facebook privát üzenetben a Szervező 

értesíti. 
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Moderálás: 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje a kifogásolható tartalmakat 

és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy 

oda nem illőnek talál, és a felhasználót kizárja a játékból. 

A Szervező a feltöltést követően szűri azokat a Játékos által beküldött tartalmakat, amelyek: 

• bármilyen okból jogszabályba ütköznek; 

• káromkodást tartalmaznak; 

• megbotránkoztató tartalmúak; 

• obszcén, agresszív, fenyegető stílusúak; 

• pornográf vagy szexuális tartalmúak; 

• bármely személlyel, a Szervezővel, vagy annak termékeivel kapcsolatosan sértő, vagy 

nem 

• megfelelő hangvételű tartalommal rendelkeznek; 

• reklámot hordoznak, vagy arra utalnak; 

• más honlapra irányítanak; 

• más személyek szerzői vagy egyéb jogait sértik. 

Amennyiben a Résztvevő által beküldött tartalom a Szervező szubjektív, saját mérlegelési 

jogkörében meghozott döntése szerint a fent felsorolt feltételek bármelyikébe ütközik, úgy a 

szóban forgó anyag nem kerül közzétételre. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy az 

ilyen tartalmat feltöltő Résztvevő teljes egészében kizárásra kerüljön a Játékból. A 

Résztvevőnek nem áll jogában sem a Szervező döntése ellen fellebbezni, sem bármely, a 

törléssel kapcsolatos kártérítési igénnyel előállni a Szervezővel szemben. 

A Játékos a tartalom feltöltésével kijelenti, hogy: 

• az általa feltöltött fénykép kizárólag a Játék feladatában előírt módon felmatricázott 

matricagyűjtő lapot tartalmazza; 

• az általa feltöltött fényképet a Játékos készítette, illetve korlátozásmentesen 

rendelkezik a fénykép felhasználási jogaival, valamint azok engedélyezési jogával; 

• a tartalom nem tartalmaz harmadik személyeket illető védjegyeket, illetve kereskedelmi 

megjelöléseket; 

• a tartalom nem sérti harmadik személyek szerzői vagy más törvény által védett jogait, 

törvényes érdekeit; 

• a tartalomban nem szerepel egyéb, törvény vagy más jogszabály által tiltott tartalom. 

 

Részvételi jogosultság: 

Részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel, valamint érvényes 

személyazonosító igazolvánnyal rendelkező természetes személy, aki a részvétel 

időpontjában betöltötte a 18. életévét és érvényes, nyilvános Facebook felhasználói fiókkal 

rendelkezik. Amennyiben a nyertes korlátozottan cselekvőképes, a nyeremény átvételére a 

törvényes képviselőjével / gondnokával együtt – ill. a törvényes feltételek szerint a törvényes 

képviselő / gondnok egyedül – jogosult. 

A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, valamint ezen személyeknek 

a Ptk. 8:1.§ pontjában meghatározott hozzátartozói. A részvételi feltételek megsértése esetén 

a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az érintett személyt előzetes értesítés nélkül 
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kizárja a nyereményjátékból. Kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett 

eszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) vagy más manipuláció 

útján szereznek jogosulatlan előnyt. Szintén kizárható a Játékból az, aki harmadik személy 

nevében játszik (a harmadik személy előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül). E 

mellett tilos igénybe venni a Játék során nyereményjáték-egyesületeket, automatizált 

szolgáltatókat, és főleg professzionális nyereményjáték szolgálatokat. 

 

A nyeremény: 

A nyeremény 3 (három) fő nyertes részére 1 -1 (egy - egy) db Ajándékcsomag. A nyeremény 

készpénzre vagy más nyereményre nem váltható. 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 játékban való részvétel joga és a nyeremény átvételének joga át nem ruházható. A 

nyeremény vissza nem utasítható.  

A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt 

a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további 

kötelezettség nem terheli. A Nyeremény igénybevételével járó egyéb költségeket a Játékos 

viseli. 

 

A nyertesek kiválasztásának módja, időpontja, a nyeremény átadása: 

A nyertesek kiválasztása random sorsolással történik a teljes játék időtartama alatt 

szabályszerűen pályázók között a promóciós időszak lezárultát követően. 

A nyertesek nevét a sorsolást követően, 2022. november 04. napján a játékfelhívás posztja 

alatt kommentben nyilvánosságra hozza a Szervező, továbbá a nyerteseket közvetlenül 

facebook üzenetben is értesíti a Szervező. Az a nyertes, aki az értesítésre 5 naptári napon 

belül visszajelzést nem küld a játékból kizárásra kerül és a nyereményre nem jogosult igényt 

tartani. A Szervező valamennyi felelősségét kizárja a téves, hibás, vagy hiányos adatok miatt 

keletkező követelésekkel szemben. A Szervező nem vállal felelősséget abban az esetben, ha 

a nyertes saját email-beállításai miatt nem kapja meg az értesítést (spam, vagy tűzfal 

értesítés). A promóciós játékkal kapcsolatos igényérvényesítésre a polgári jog szabályai 

szerint van mód. 

A nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremények 

átadására sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a Nyertesek bármelyike 

nem tesz eleget és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy e körülményért a 

Szervező felelőssége nem állapítható meg. Ha a Nyertes személy bármely ok miatt nem 

azonosítható, úgy a Szervező a nyeremény kiadását megtagadja.  

A nyeremény átvétele a Nyertes által személyesen a Szervező irodájában (cím: 3534 Miskolc, 

Gagarin u. 52.), előre egyeztetett időpontban vagy Magyarországon belül postai úton, a 

Nyertes által megadott lakcímre kézbesítéssel történik a Szervező költségén. 

A nyeremény kézbesítése/szállítása során keletkezett károkért sem a Szervező, sem 

megbízottjai semmilyen felelősséget nem vállalnak. 
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Felelősség kizárása: 

A Szervező a Facebook működési és egyéb hibáival kapcsolatos mindennemű felelősségét 

kizárja. A Szervező nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy 

számítógépes hálózati kimaradásért. 

 

A játék idő előtti befejezése: 

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményjátékot bármikor előzetes bejelentés és 

indoklás nélkül megszakítsa, vagy annak véget vessen. A Szervező különösen abban az 

esetben él ezzel a lehetőséggel, ha technikai okból (pl. vírus a számítógépes rendszerben, 

beavatkozás vagy hiba a hardverben vagy szoftverben) vagy jogi okból a játék további 

zavartalan folytatása nem biztosítható. Amennyiben ezt valamely résztvevő magatartása 

idézte elő, a Szervező az adott személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését. 

 

A jogi út igénybevétele: 

A Résztvevő és a Szervező közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye 

szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult. 

 

Egyéb rendelkezések: 

A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes 

bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból 

szükséges. 

A Szervező viseli a nyeremény átadásával és átvételével kapcsolatos valamennyi közterhet, 

ideértve a jogszabály alapján egyébként közvetlenül a nyertes által bevallandó és fizetendő 

közterhet is. Amennyiben a jelen rendelkezések egyes részei érvénytelenek, vagy 

érvénytelenné válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ezek 

helyébe egy jogilag megfelelő szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezések céljának 

leginkább megfelel. 

A nyertesek a válasz beküldésével a jelen szabályzatot elfogadják és hozzájárulnak, hogy a 

Szervező nevüket közzétegye Facebook oldalán. 

A Résztvevő a Játékban történő részvétellel megerősíti, hogy a jelen Játékszabályzatban 

foglaltakat maradéktalanul ismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja. 
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Adatkezelési szabályok 

 

Az Adatkezelő a MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. (3534 Miskolc, Gagarin u. 52., 

cégjegyzékszám 05-09-004544, adószám 11385174-2-05). 

A kezelt adatok köre: A nyereményjátékban részt vevők neve és a nyertesek esetében a 

lakcímük. A nyereményjátékban történő részvétellel a játékban résztvevő személyek 

kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő a megadott személyes adatokat kezelje. 

Az Adatkezelő a nyereményjátékban résztvevők személyes adatait a hatályos adatvédelmi 

előírásoknak megfelelően, kizárólag jelen játékkal összefüggésben kezeli.  

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja a játékban résztvevő személyek 

nyereményjátékban való részvételének lehetővé tétele, az azzal kapcsolatos kommunikáció, 

a nyertesek személyének nyilvánosságra hozása, valamint a nyereményjáték pénzügyi 

elszámolása. Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem 

használja és nem tárolja.  

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett játékban résztvevők előzetes, 

tájékozott és határozott hozzájárulása a jelen játékszabályban meghatározott személyes 

adataik kezeléséhez a játékon való részvétellel.  

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő a résztvevő által megadott személyes adatokat 

2022. november 30. napjáig őrzi. Ezen időpontig is csak addig kezelhetőek az Adatkezelő 

részéről, amíg a résztvevő kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. 

Az adatok törlésére az erre irányuló kérés beérkezésétől számított legrövidebb idő alatt, 

legfeljebb azonban 30 napon belül kerül sor 

A játékos kötelezettsége: A játékos köteles valós adatok megadására, a játékos által megadott 

adatok valótlansága esetén ennek következményeit a játékos, mint adatszolgáltató viseli. A 

játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A 

Szervező a nyereményjáték lezárulta után 30 napon túl semmilyen, a nyereményjátékkal 

kapcsolatos reklamációt nem fogad el. 

 

 

 

Jogorvoslat  

A játékos bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal 

megkeresheti a MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Adatvédelmi felelősét a 

https://miho.hu/form/uzenet-az-adatvedelmi-felelosnek linkre küldött levéllel.  

 

 

https://miho.hu/form/uzenet-az-adatvedelmi-felelosnek

