
Az Országos Vérellátó Szolgálat Véradó tabló – Te is képes vagy rá! című 

nyereményjátékának hivatalos játékszabályzata 

 

Az Országos Vérellátó Szolgálat (továbbiakban OVSz), székhely: 1113 Budapest, Karolina út 19-21., 

Játékot hirdet  

Véradó tabló – Te is képes vagy rá! címmel. 

A játék lebonyolításáért az OVSz felel. 

 

1. A játék rövid leírása 

 

Adj vért 2018. április 16. és június 15. között, majd küldj egy fotót magadról a 

veradotablo@ovsz.hu e-mail címre. A beküldött fotók felkerülnek az OVSz Véradó 

tablójára, amely az OVSz hivatalos Facebook oldalán kerül közzétételre. A beérkező 

fényképek számának függvényében több Véradó-tabló is készülhet.  

A fényképet beküldők között az 6.11. pontban részletezett nyeremény kerül kisorsolásra 

2018. június 22-én.  

 

 

2. A Játékban résztvevők köre  

 

2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakhellyel rendelkező, 18 és 65 év közötti, az 2.2. 

pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személyek vehetnek 

részt, akik a játék I. szakaszában (2018.04.16-2018.06.15.) részt vesznek az Országos 

Vérellátó Szolgálat vagy a Vöröskereszt által szervezett véradások valamelyikén. (A 

véradási helyszínek megtalálhatók a www.ovsz.hu weboldalon.) 

 

2.2 A Játékban nem vehetnek részt az OVSz vezető tisztségviselői, munkavállalói, 

megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában 

meghatározott közeli hozzátartozói.  

 

 

3. A Játék időtartama  

A Játék 2018.04.16-án 7:00 órától 2018.06.22-én 12:00 óráig tart az alábbi ütemezésben:  

 

I. szakasz: 2018.04.16. 7:00 órától  
2018.06.15. 21:00 óráig 

Ebben az időszakban van lehetőségük véradásra 
és fotók megküldésére a játékra jelentkezőknek. 
Beküldési cím: veradotablo@ovsz.hu 
 

II. szakasz: 2018.06.22. 12:00 A sorsolás időpontja, amelyet követően a nyertes 
személyét közzétesszük az OVSz Facebook 
oldalán 
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4. A Játékban való részvétel feltételei  

 

4.1 A Játékban az vehet részt, aki a Játék I. szakaszának ideje alatt részt vesz az OVSz vagy a 

Vöröskereszt által szervezett véradások egyikén, majd fotóját megküldi a 

veradotablo@ovsz.hu e-mail címre az 5.2.1. pontban részletezett adatokkal együtt. 

(Véradáson való részvételnek tekintünk minden megkezdett véradást. Minden egyes 

véradás rögzítésre kerül az OVSz szakmai informatikai programjában. A sorsolást 

megelőzően a véradáson való részvétel ellenőrzésre kerül.) 

 

4.2 A Játékban való részvétel önkéntes és ingyenes.  

 

 

5. A Játék egyéb feltételei  

 

5.1 Egy játékos a Játék ideje alatt egy képpel vehet részt a játékban. 

 

5.2 A megküldött kép pontos formai és tartalmi követelményei a következők:  

 

 

5.2.1 a véradáson készült fénykép az I. szakaszban jelzett határidőig meg kell, hogy 

érkezzen a veradotablo@ovsz.hu e-mail címre. A beküldőnek az alábbi adatokat kell a 

fényképpel együtt megküldenie: név, TAJ szám, lakcím (ezen adatok hiányában a 

jelentkezés érvénytelen). A megküldött adatok valódiságáért a beküldő a felelős.  

5.2.2 köteles tiszteletben tartania Magyarország alkotmányos rendjét; 

5.2.3 nem sértheti az emberi jogokat;  

5.2.4 nem lehet alkalmas a személyek, nemek, népek, nemzetek, nemzeti etnikai, nyelvi és 

más kisebbségek, továbbá valamely egyház vagy vallási csoport elleni gyűlölet 

keltésére;  

5.2.5 nem irányulhat semmilyen kisebbség, sem bármely többség nyílt vagy burkolt 

megsértésére, kirekesztésére, annak faji szempontokon alapuló bemutatására, 

elítélésére;  

5.2.6 nem jelenhetnek meg rajta vallási vagy szexuális utalások;  

5.2.7 nem irányulhat a szexipar, az okkultizmus, a drog- és alkoholfogyasztás, illetve egyéb 

egészségkárosító szenvedélyek, a természetgyógyászati és az ún. konvencionális 

gyógyító eljárások, valamint a terrorizmus nyílt vagy burkolt népszerűsítésére, illetve 

az obszcenitás céltalan és/vagy értelmetlen megjelenítésére;  

5.2.8 nem tartalmazhat az OVSz-re vonatkozó negatív kijelentéseket;  

5.2.9 nem tartalmazhat burkolt vagy nyílt reklámot; 

5.2.10 nem valósíthat meg plagizálást;  

5.2.11 nem tartalmazhat bűncselekményre, vagy szabálysértésre, illetve bármely 

jogszabálysértésre való utalást, felbujtást;  

5.2.12 nem tartalmazhat jogosulatlan vagy tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti 

titkokat, szabadalmakat, védjegyeket, adatvédelmi törvénybe ütköző közléseket;  

5.2.13 illetve nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe, nem sértheti az általánosan 

elfogadott erkölcsi normákat, valamint a jó ízlést.  
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5.3 Az OVSz fenntartja a jogot, hogy bármely Játékost és/vagy megküldött képet kizárja a 

Játékból, különösen, de nem kizárólagosan a fenti. 5.2. pontban felsorolt szabályok 

megszegése esetén. 

 

5.4 A Játékos kijelenti és szavatolja, hogy ő a szerzője a Játékszabályzat szerint általa 

beküldött képnek, annak tekintetében felel a szerzői- és/vagy egyéb jogok, valamint 

bármely vonatkozó jogszabályi rendelkezés esetleges megsértéséből fakadó valamennyi 

jogkövetkezményért, és kötelezettséget vállal az OVSz minden ebből eredő esetleges 

kárának megtérítéséért, illetve vállalja az OVSz-szel szemben előterjesztett, szerzői- vagy 

egyéb jogsértéssel kapcsolatos, megalapozott jogi követelések közvetlen és lehetőség 

szerint haladéktalan kielégítését. 

 

5.5 A Játékos kizárólagosan felelős az általa beküldött kép tartalmáért és szavatolja, hogy 

kizárólagosan jogosult a kép, mint szerzői jogvédelem alatt álló mű felhasználására és 

azok felhasználása harmadik személy jogait, jogos érdekét nem sérti és jogosult a 

felhasználás jogát az OVSz részére a Játékban foglaltak szerint díjazás nélkül átengedni.  

 

5.6 Az OVSz a játékosokkal, valamint harmadik személyekkel szemben kizárja felelősségét a 

játékos által közzétett tartalommal kapcsolatban esetlegesen felmerülő jogsértésekkel 

kapcsolatban. A játékos tudomásul veszi, hogy az OVSz jogosult a jelen 

Játékszabályzatban foglalt rendelkezések megsértése esetén bármikor, indokolás nélkül a 

hozzászólásokat törölni, a jogsértő tartalmat a jogsértésről való tudomásszerzést 

követően haladéktalanul eltávolítani és a játékost a Játékban való részvételtől, valamint 

az OVSz minden jelenlegi és jövőben szervezett egyéb promóciójából kizárni.  

 

5.7 Az OVSz fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett 

promóciójából azt, aki bármely az OVSz által szervezett játékában csalást/hamisítást 

követ el, vagy erre kísérletet tesz, illetve a Játékszabályzat rendelkezéseit megsérti. A 

Játékból kizárt játékos nyereményre nem jogosult. A Játékból való kizárással szemben 

nincs jogorvoslati lehetőség.  

 

5.8 Az OVSz kizárja felelősségét - a játékos valótlan, téves, pontatlan vagy hiányos 

regisztrációjából vagy egyéb okból - a nyeremény sikertelen vagy késedelmes 

kézbesítéséből eredően a játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett 

károk tekintetében, illetve amennyiben a játékos a nyertességről – bármely a szervező 

érdekkörén kívül felmerülő okból - nem értesülne. 

 

6. Nyeremény, sorsolás  

 

6.1 A Játék végén az OVSz összesen 1 db nyertest hirdet.  

 

6.2 A nyertes - aki megfelel a játékszabályban, különös tekintettel annak 1., 2., 3.,  4. és 5. 

pontjában rögzített feltételeknek –  a fényképeket beküldők között sorsolás útján kerül 

kiválasztásra. A nyertes az 6.11 pontban körülírt nyeremény átvételére jogosult.  

 

6.3 A sorsoláson a 2018. június 15. 21:00 óráig beérkezett fotók beküldői vesznek részt.  

 

 



6.4 A sorsolásra 2017.06.22-én kerül sor.  

 

6.5 Az OVSz a Játékszabály 4.1. pontjában előírt véradáson való részvételt minden beküldő 

esetén ellenőrzi. Amennyiben a feltételeknek nem felelnek meg a beküldők, úgy 

fényképük nem szerepelhet a Véradó tablón, és nem vehetnek részt a sorsoláson sem. 

 

6.6 A nyertes Játékost az OVSz azon az e-mail címen értesíti, amelyről a nyertes fotó 

beküldésre került, továbbá a nyertes fotója és neve az OVSz hivatalos Facebook oldalán 

és weboldalán is közzétételre kerül. 

 

6.7 A Játékban résztvevők vállalják, hogy nyertesség esetén jogosultságukat megfelelően 
igazolják, és együttműködnek az OVSz-el annak érdekében, hogy a nyeremény átadása az 
értesítést követően 30 naptári napon belül megtörténjen. Amennyiben a nyertes 
Játékosok a nyereményüket e határidőn belül nem vennék át, úgy nyereményük elveszik. 
Ebben az esetben a Szervező pótnyertest hirdet: a fényképek beküldői között újabb 
sorsolásra kerül sor. A pótnyertes nyereményének átvételére szintén az előzőekben 
részletezett feltételek vonatkoznak.  

 

6.8 A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre nem váltható.  

 

6.9 Az OVSz a nyeremény minősége tekintetében szavatosságot nem vállal. 

 

6.10 Az OVSz nem oszt szét a jelen Játékszabályzat 6.11 pontjában körülírt nyereményen túl 

egyéb nyereményt.  

 

6.11 Nyeremény: 1 db kétszemélyes wellness hétvégére szóló utalvány, amelyet a nyertes 9 

magyarországi szállodában válthat be 2018. december 31-ig.  

 

7. Adatkezelés  

 

7.1 A programban részt vevő személy, az általa közölt tartalom (fénykép és a 5.2.1. pontban 

bekért adatok) megküldésével elismeri és elfogadja, hogy a program során történő 

adatkezelés célját megértette. A nyeremény átvételének feltétele a nevének, lakcímének, 

TAJ számának az OVSz részére való rendelkezésére bocsátása. A játékosok személyes 

adatait az OVSz további harmadik személyeknek nem adja tovább. Az OVSz 

kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi 

rendelkezésekre figyelemmel, az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv-ben foglaltaknak megfelelően kezeli. A 

jelentkező tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatása önkéntes, adatai kezelését és 

feldolgozását az OVSz végzi.  

 

8.  Egyéb rendelkezések  

 

8.1 A jelen Játékszabályzatot az OVSz jogosult egyoldalúan módosítani. A Játékszabályzat 

esetleges módosításait vagy visszavonását az OVSz azonnal közzéteszi honlapján és 

Facebook oldalán. Valamennyi módosítás a közzététel időpontjától hatályos. 

 



8.2 A játékosok részvételükkel hozzájárulnak, hogy nevüket és az általuk beküldött képet az 

OVSz közzétegye saját Facebook és weboldalán.  

 

8.3 A játékosok hozzájárulnak, hogy a beküldött képeket az OVSz később nyilvánosan is 

felhasználja a véradás népszerűsítése érdekében.  

 

8.4 Az OVSz a jelen Játékszabályzatban foglaltakon kívül egyéb költséget nem visel, 

kötelezettséget nem vállal.  

 

8.5 A játékosok a Játékban való részvételükkel (a fénykép megküldésével) a jelen 

Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.  

 

8.6 Az OVSz kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis 

major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható 

módon következtek be, ideértve azt az esetet is, amennyiben a nyeremény átadása az 

OVSz-nek nem felróható okból hiúsul meg, vagy a Játék idő előtti befejezésére kerülne 

sor.  

 

8.7 Az OVSz fenntartja továbbá a jogot, hogy a Játék határidejét meghosszabbítsa, továbbá a 

jelen Játékszabályzat feltételeit, a nyeremények körét a Játék időtartama alatt 

megváltoztassa. 

 

8.8 A szervező fenntartja a jogot, hogy ilyen előre nem látható, a nyeremények átadásának 

meghiúsulását eredményező okok miatt a nyereményeket bármikor megváltoztassa, vagy 

visszavonja.  

 

8.9 A szervező a Játék lezárulása után 30 napon túl semmilyen, a Játékkal kapcsolatos 

reklamációt nem fogad el.  

 

8.10 Jelen nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta 

jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható. 


