
Nyereményjáték Szabályzat 

Palace Taxi Egyesület – nyereményjáték sorozat 2022 

 

Részvételi- és játékszabályzat 

A FőTaxi Szombathely (=Palace Taxi Egyesület (9700 Szombathely, Hunyadi János út 2., 

adószám: 19297323-1-18)) továbbiakban: „Szervező” 12 nyereményjátékból álló 

Nyereményjáték sorozatot (továbbiakban „Játék” vagy „Nyereményjáték” vagy 

„Nyereményjáték sorozat”) szervez. 

A Nyereményjáték sorozat bármelyikén való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt 

feltételekkel lehetséges, és a Nyereményjátékban való részvétellel minden Résztvevő 

kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket. 

A szervezett Nyereményjátékokban kizárólag magyar lakcímmel rendelkező, cselekvőképes 

természetes személyek vehetnek részt, akik nem esnek az 5. pontban meghatározott kizárt 

személyek körébe (továbbiakban: Játékos). 

Jelen szabályzat 1-7. pontja mind a Nyereményjáték sorozat 12 db Nyereményjátékra 

vonatkozik, a konkrét játék adatai (neve és időtartama, valamint nyereménye) a szabályzat 7. 

pontjában olvasható. 

 

1. Jelen szabályzat hatóköre:  

1.1. A Palace Taxi Egyesület 2022.01.01. és 2022.12.31. között 12 db játékból álló 

Nyereményjáték sorozatot szervez. A Nyereményjátékok minden hónapban (január- 

december) különböző formában és feltételek mellett megrendezésre kerülnek. 

1.2. A 12 db Nyereményjáték mindegyike külön-külön játéknak minősül, 12 db külön 

nyereménnyel, a Palace India & Steak felajánlásából. 

1.3. A nyeremény készpénzre át nem váltható és másra át nem ruházható, de visszautasítható. 

1.4. A Játékosok a 12 db Nyereményjáték bármelyikében részt vehetnek, akár az összesben 

is.  

1.5. Az adott Nyereményjátékban való részvételnek nem feltétele a Nyereményjáték sorozat 

más, vagy összes játékában való részvételével, egy játékos akár több játékot is megnyerhet. 

 

2. Nyereményjáték meghirdetése 

2.1. A Nyereményjáték-sorozat minden Játéka online kerül megrendezésre. 

2.2. A Játékok a Szervező Palace Taxi Szombathely Facebook-oldalán zajlanak. 

https://www.facebook.com/palacetaxiszombathely  

https://www.facebook.com/palacetaxiszombathely


 

3. A játék menete 

3.1.A Nyereményjáték sorozat Nyereményjátékaiban a Szervező Facebook oldalán lévő 

posztban minden Nyereményjátékhoz külön leírást ad, melyben szerepel a Játék menete, 

kezdete és vége, a sorsolás dátuma, a Játékos pedig az adott Játék leírásának megfelelően 

kerül játékba. (Bővebb információ a 8. pontban.) 

3.2 A Szervező a Játék időtartamának lezárulta után az adott a Játékhoz rendelt nyereményt 

kisorsolja a Játékosok között.  

3.3.A Nyertest a Szervező a Résztvevők közötti véletlenszerű sorsolással választja ki. 

3.4.A Nyertest a Szervező Palace Taxi Szombathely Facebook oldalán, és vagy 

palace_taxi_szombathely_ Instagram oldalán közzé teszi, majd felkéri a Nyertest arra, hogy 

Facebook privát üzenetben, saját profiljáról vegye fel a Szervezővel a kapcsolatot.  

3.5. Miután a Nyertes a Szervezőt privát üzenetben felkereste, a Szervező összeveti a kisorsolt 

Nyertes Facebook adatait a nyereményért jelentkezővel, hogy megbizonyosodjon a Nyertes 

valódiságáról. 

3.6. A Nyertes közzétételét követően a Nyertesnek 5 naptári napon belül van lehetősége 

jelentkezni a nyereményért. Ha a megadott határidő leteltéig a nyertes nem jelentkezik 

nyereményéért, akkor a Szervező az adott Nyereményjátékot befejezettnek tekinti. 

3 7.A Szervező az adott Nyereményjátékot akkor is befejezettnek tekintheti, ha az adott játék 

időtartama alatt a leírásban szerepelt feltételek nem teljesültek (pl. a kérdésre nem érkezett 

be helyes válasz). 

3 8.Ha a Nyereményjátéknak a Játék leírást figyelembe véve csak 1 db Nyertese van (pl. egy 

feltett kérdésre csak egy Játékos tudta a helyes választ) , akkor az a Játékos automatikusan, 

sorsolás nélkül Nyertesnek számít. 

3.9.A nyereményt a Szervező juttatja el a Nyertes részére, miután megbizonyosodott arról, 

hogy a nyereményért jelentkező valóban a Nyereményjátékon Résztvevők közül kisorsolt 

tényleges Nyertes, majd a Szervező a Nyertes nevét közli a Palace India & Steakkel.  

 

4. Részvételi jogosultság 

4 1. A Nyereményjátékban részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel, 

valamint érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező természetes személy, aki a 

részvétel időpontjában érvényes, nyilvános Facebook felhasználói fiókkal rendelkezik. 

4.2. Csalás, hamis Facebook profil gyanúja esetén a Szervező kérheti a Résztvevő személyi 

azonosítását. 

 

 



 

5.  A játékból kizártak köre  

5.1.A Játékból kizárhatók azon Játékosok, akik megsértik a jelen Részvételi- és Játékszabályzat 

bármely pontját, továbbá online játékban kizárhatók azon Játékosok, akik megsértik a 

Netikett szabályait. Netikett szabályokról bővebben: https://hu.wikipedia.org/wiki/Netikett  

5.2. A Játékban nem vehetnek részt, tehát a sorsolásból ki vannak zárva a Palace Taxi Egyesület 

tagjai.  

5.3. A Játékban nem vehetnek részt cselekvőképességükben korlátozott vagy 

cselekvőképtelen személyek, még a törvényes képviselőjük útján sem.  

5.4. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőbeli promóciójából azt, 

aki bármely a Palace Taxi Egyesület által szervezett promócióban csalást vagy hamisítást követ 

el. 

 

6. A jogi út igénybevétele 

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

szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult. 

 

7. Egyéb rendelkezések  

7.1.A Játékos felelőssége, hogy megbizonyosodjon arról, hogy illetéktelenek ne vegyenek részt 

az általa használt felhasználói hozzáféréssel a Játékban. A Szervezőt illetéktelen felhasználók 

miatt keletkezett kár miatt semmilyen felelősség nem terheli. A felhasználói jogosultságból 

fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősséget és jogi kártérítés 

lehetőségét kizárja.  

7.2. A nyeremény készpénzre nem átváltható, és értékéből készpénz nem adható vissza.  

7.3. A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatók a Szervező weboldalán. 

www.vasitaxi.hu  

7.4. A nyereményjátékban résztvevő Játékos elfogadja a Játékszabályzat fentebb felsorolt 

pontjait.  

7.5.A Szervező jogosult a Játékszabályzat egészét, vagy annak bármely részét egyoldalúan, 

indokolás nélkül bármikor szabadon megváltoztatni, vagy a Játékot törölni. 

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

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

szükséges. 

http://www.vasitaxi.hu/


7.7. 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. 

7.8. Jelen promóciót a Facebook semmilyen formában nem hagyta jóvá, nem támogatja, nem 

kezeli, illetve semmilyen formában nem kapcsolódik hozzá! 

 

6. Adatkezelési szabályok 

6.1. Nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatos adatkezelés célja a nyereményjátékban 

való részvétel, a Szervező a Résztvevők adatait kizárólag a Játék időtartama alatt, a Játék 

lebonyolítása céljából (sorsolás, eredményhirdetés, nyeremény kézbesítés) kezeli.  

6.2. Kezelt adatok köre: név, Facebook profil. 

6.3. Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti érintett hozzájárulása. 

6.4. Adatkezelés időtartama:  

Az adatkezelő a személyes adatokat a Nyereményjáték lezárulásának időpontjában törli. 

6.5. Tájékoztatjuk, hogy a Nyereményjátékban való részvétellel Ön hozzájárul ahhoz, hogy a 

Palace Taxi Egyesület, mint adatkezelő az Ön nevét és Facebook profilját, mint személyes 

adatait kezelje, ha pedig Ön Nyertes lesz, akkor a Szervező nevét és aktuális profilképét 

Facebook és vagy Instagram oldalán közzé tegye. 

6.6. A Szervező a Nyertes adatait nevét, a Palace India & Steak felé továbbítja. 

6.7. Adatkezelés időtartama: adatkezelő a személyes adatokat a nyeremény átadását 

követően haladéktalanul törli. 

6.8.A Résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. 

6.9. Adatkezelő a sorsolás lebonyolítása céljából adatfeldolgozót nem vesz igénybe. 

6.10.A Résztvevő a tájékoztatáshoz, adatainak törléséhez, helyesbítéséhez, az adatai kezelése 

ellenitiltakozáshoz és a kezelt adatok korlátozásához való jogát a vonatkozó jogszabályi 

rendelkezések szerint gyakorolhatja. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve 

jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

(címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; honlapcím: 

www.naih.hu; e-mail cím:ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatát kezdeményezni, illetve az 

érintett lakóhelye szerint illetékes törvényszék előtt pert indítani. Az adatkezelő és az 

adatfeldolgozó az adatkezelés során a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával járnak el. 

6.11.Az Adatkezelő (Szervező) gondoskodik a Játékosok személyes adatainak biztonságáról és 

megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási 

szabályokat, amelyek a Résztvevők személyes adatai megfelelő védelmének biztosításához 

szükségesek. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli. Adatkezelési alapelvei 

összhangban vannak azadatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal. Tekintettel, 

hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, a már megvalósult adatkezelés jogszerűségének 



megkérdőjelezése nélkül a jövőre nézve a hozzájárulást bármikor visszavonhatja.A Résztvevő 

tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges 

adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi. 

 

 

7. Nyereményjáték sorozat Játékai 

7.1. Januári nyereményjáték   

》Nyeremény: 2 fő részére szóló, 10 000 Ft értékű Palace India & Steak ajándékutalvány. 

》Játék időtartalma: 2022.01.08. 10:45 – 2022.01.15. 00:00 

》Sorsolás: 2022.01.16. (vasárnap) 

》Leírás:  

A nyereményjátékon való részvételhez nincs más dolga, mint; 

- Írja meg a helyes választ kommentben      

- Ossza meg januári nyereményjáték posztunk         

- Ha még nem tette, kedvelje Palace Taxi Szombathely Facebook oldalunkat!      

A Nyertest a helyes választ adók közül fogjuk kisorsolni! 

 

Jelen promóciót a Facebook semmilyen formában nem hagyta jóvá, nem támogatja, nem 

kezeli, illetve semmilyen formában nem kapcsolódik hozzá! 

Játékszabályzat és további információ weboldalunkon:  

https://vasitaxi.hu/hu/reszletek-es-tovabbi-informacio/nyeremenyjatek/  

 

 

7.2. Februári nyereményjáték  

Februári nyereményjáték ❤       

EGY JÁTÉK, KÉT NYEREMÉNY  

Játsszon velünk, legyen Ön a szerencsés, és lepje meg kedvesét, vagy egy kedves 

ismerősét/barátját Valentin nap alkalmából.  

Nyeremények: 

♥︎ egy 2 fő részére szóló, 10 000 Ft értékű Palace India & Steak vacsora 🍽 

és  

https://vasitaxi.hu/hu/reszletek-es-tovabbi-informacio/nyeremenyjatek/


♥︎ egy 1500 Ft értékű Palace Taxi utazási ajándékutalvány            

 

Ahhoz, hogy velünk játsszon, nem kell mást tennie, mint.. 

1.) megjelölni kommentben azt a személyt, akivel kettesben elmenne vacsorázni      

2.) megosztani ismerőseivel februári nyereményjáték posztunk         

3.) ha még nem tette, kedvelni Palace Taxi Szombathely Facebook oldalunkat       

 

Nyereményjáték kezdete: 

2022.02.01.  

 

Nyereményjáték vége: 

2022.02.12. 00:00  

 

Sorsolás: 

2022.02.13.❤  

 

Az utalványok 2022.02.14-től 2022.03.14. 00:00-ig érvényesek.  

A Palace Taxi ajándékutalvány igény szerint egy utazás alkalmával, a vacsora napján a 

vacsora helyszínére váltható be.  

 

Sok szerencsét kívánunk! 

 

 

7.3. ⚘ MÁRCIUSI NYEREMÉNYJÁTÉK⚘  

 

Ha március, akkor nőnap, ha nőnap, akkor pedig virágok!      ⚘         

》Önnek mi a kedvenc virága?《  

Írja meg kommentben, ha még nem tette, kedvelje Facebook oldalunkat, és nyerjen egy 2 fő 

részére szóló, 10 000 Ft értékű Palace India & Steak ajándékutalványt!  



 

 

     Nyereményjáték kezdete: 

2022.03.08. 20:30  

 

Nyereményjáték vége      : 

2022.03.15. 00:00  

 

Sorsolás: 

2022.03.16.  

 

Az ajándékutalvány 2022.03.16-tól 2022.04.16. 00:00-ig érvényes, az említett  

időintervallumban pedig a nyertest egyszeri beváltásra jogosítja fel. 

Sok szerencsét kívánunk:) 

                                                    

 

Jelen promóciót a Facebook semmilyen formában nem hagyta jóvá, nem támogatja, nem 

kezeli, illetve semmilyen formában nem kapcsolódik hozzá!  

 

Játékszabályzat és további információ webolalunkon:  

https://vasitaxi.hu/hu/reszletek-es-tovabbi-informacio/nyeremenyjatek/ 

 

7.4.  

ÁPRILISI NYEREMÉNYJÁTÉK  
 
Közeleg a húsvét  , ez alkalomból pedig a Palace India & Steak jóvoltából szeretnénk 
meglepni valakit egy két fő részére szóló, 10 000 Ft értékű ajándékutalvánnyal. 
 
Ahhoz, hogy részt vegyen a játékban, nincs más dolga; mint.. 
1.) szavazni reakcióval 
2.) megosztani a posztot ismerőseivel 
 

》játék kezdete: 
2022.04.11. 17:10 

https://vasitaxi.hu/hu/reszletek-es-tovabbi-informacio/nyeremenyjatek/


 

》játék vége: 
2022.04.17. 24:00 
Húsvét vasárnap 
 
 

》sorsolás: 
2022.04.18. 
Húsvét hétfő 
 
Sok szerencsét kívánunk! 
 
Jelen promóciót a Facebook semmilyen formában nem hagyta jóvá, nem támogatja, nem 

kezeli, illetve semmilyen formában nem kapcsolódik hozzá!  

 

Játékszabályzat és további információ webolalunkon:  

https://vasitaxi.hu/hu/reszletek-es-tovabbi-informacio/nyeremenyjatek/ 

 

7.5. MÁJUSI NYEREMÉNYJÁTÉK  

Ön miért szeret velünk utazni?  

Írja meg nekünk kommentben , ossza meg posztunkat és nyerjen egy 2 fő részére szóló 

vacsorát 10 000 Ft értékben a megújult Palace India & Steak -be, amelyet akár a teraszon 

is elfogyaszthat.  

Nyereményjáték kezdete:  

2022.05.23. 19:59 

Nyereményjáték vége:  

2022.05.29. 00:00  

Sorsolás: 

》2022.05.30.  

Sok szerencsét kívánunk! 

Ui.: Nincsen rossz válasz  

_______________________________ 

Jelen promóciót a Facebook semmilyen formában nem hagyta jóvá, nem támogatja, nem 

kezeli,  

illetve semmilyen formában nem kapcsolódik hozzá!  

https://vasitaxi.hu/hu/reszletek-es-tovabbi-informacio/nyeremenyjatek/
https://www.facebook.com/mamamtoltanultam?__cft__%5b0%5d=AZU0DVh000otUp0Oyqko2r-TR-XCLbYS2BxFU9sysYu9xBVVpFFTelRsa7vkGHUunoNvediByVjOkv_UZWlShdcsETPOrvFqK8Y_RP6Ony01YG2AXJR06LS6PMlIvy6zouhj607DfqhoCUW1qmEt_cIgK8IZcTv4eJfqIjs_x1-kQEjJIUcMXv9IEROGRwTMZZE&__tn__=-%5dK-R


Játékszabályzat és további információ weboldalunkon:  

https://vasitaxi.hu/.../reszletek-es.../nyeremenyjatek/ 

 

 
7.6. Júniusi nyereményjáték 

Játsszon velünk és NYERJen egy 2 fő részére szóló, 10 000 Ft értékű Mamámtól tanultam 
PALACE Bistro ajándékutalványt!  
 
Játék időtartama: 2022.06.30-07.17.éjfél  
 
Részvételhez; 
írja meg nekünk kommentben, hogy kivel töltene el szívesen egy vacsorát.  
 
sorsolás:  2022.07.18. 
(A nyertest a kommentelők között fogjuk kisorsolni. A sorsolás során az 
esélyegyenlőség miatt minden profilról beérkezett kommenteket csak egyszer veszünk 
figyelembe!)  
 
Sok szerencsét! 
 
Jelen promóciót a Facebook semmilyen formában nem hagyta jóvá, nem támogatja, nem 

kezeli, illetve semmilyen formában nem kapcsolódik hozzá!  

 

7.7. NYEREMÉNYJÁTÉK 

Egy játék, három nyertes              

Játsszon velünk júliusi nyereményjátékunkon, és legyen Ön az egyik szerencsés, aki megnyeri 

nyereményeink egyikét! 

Nyeremények; 

2 db 3.800 Ft értékű Főtaxi Szombathely utazási ajándékutalvány 

1 db 10.000 Ft értékű Mamámtól tanultam PALACE Bistro ajándékutalvány 

..és ha már július van, és tombol a nyár, a nyereményjátékon való részvételhez ÍRJA MEG🖋 

nekünk KOMMENTBEN, hogy HOVÁ UTAZNA EL A LEGSZÍVESEBBEN FELTÖLTŐDNI?                   

(A nyertest a kommentelők közül fogjuk kisorsolni. Az igazságosság kedvéért minden profilról 

beérkezett kommentet egyszer veszünk figyelembe!) 

Játék kezdete: 2022.07.18. 

Játék vége: 2022.07.28.éjfél 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvasitaxi.hu%2Fhu%2Freszletek-es-tovabbi-informacio%2Fnyeremenyjatek%2F%3Ffbclid%3DIwAR0GwHt_yrhgTUVMGoqnu6-grtKY7eYRNtHmHpwMr-qZX3r2rqpoUX0GQDA&h=AT1H3avsYHHuth5_moUri4c-5ej3gdtQfoy0VUHnRw-WWnuh2zqqrGTvyNLcNgS0Cb5JiBFnDtJxf5JOTG_5yRKRcHFTX2nPrBwoqrvzaDLvqsBAQlr0tSVXFaONw8WEMTOf&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2fo50McJswjRUkzwV66TV_CaZRUQ-gQIR_NqK5IBqCzbMKMlePO3G_5aD928Jkc6d42M8y9VexY8FuyioDvHuwhW0gCODeK_JA7iBiUDBoxyToL-OaaTJ_yEaPtF0aI7fP3CSnrwdda-omg7EjweJlASs_p8V-7pPONZLg6n3vGB4Ed_kaHd8IlSOpl_5CRr7kjT55


Sorsolás: 2022.07.29. 

____________________________________________________________ 

Jelen promóciót a Facebook semmilyen formában nem hagyta jóvá, nem támogatja, nem 

kezeli, illetve semmilyen formában nem kapcsolódik hozzá!  

 

7.8. Írja meg nekünk egyetlen szóval kommentben🖋, hogy mi jut eszébe a nyárról,  és 

nyerjen egy 10.000 Ft értékű ajándékutalványt 🍽, amelyet a Mamámtól Tanultam PALACE 

Bistroban fogyaszthat el.  

nyereményjáték kezdete: 2022.08.04. 09:00 

nyereményjáték vége:       2022.08.19. éjfél  

sorsolás:  2022.08.20.  

 

Jelen promóciót a Facebook semmilyen formában nem hagyta jóvá, nem támogatja, nem 

kezeli, illetve semmilyen formában nem kapcsolódik hozzá!  

 


