
Nyereményjáték (időtartam: 2022.09.01 - 2022.11.30)  
 
Játékszabály  
Az alábbi játékszabály az AVIAN Medicina Kft. által szervezett ingyenes nyereményjáték 
(továbbiakban nyereményjáték) részvételi feltételeit és a sorsolással kapcsolatos szabályait 
tartalmazza. A nyereményjáték szabályzata és feltételei  
 
 
1. A nyereményjáték időtartama 2022.09.01 - 2022.11.30) 
 
 
2. A nyereményjáték Szervezője 
 
 A nyereményjáték Szervezője a AVIAN Medicina Kft.  
 
székhely: 1095 Budapest. Soroksári út 48.; cégjegyzékszám:) a továbbiakban: a Szervező.  
 
3. Részvételi feltételek és regisztráció  
 
A nyereményjátékban kizárólag azok a 18. életévüket betöltött magyar állampolgárok 
vehetnek részt, akik rendelkeznek állandó, bejelentett magyarországi lakcímmel, és akik a 
nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen regisztrálnak a nyereményjátékba 
(továbbiakban: Játékos). A nyereményjátékba a Játékos regisztrációval kerülhet be. A Játékos 
a regisztrációval elfogadja a játékszabályzatot és a kapcsolódó adatkezelési feltételeket.  
 
A nyereményjátékba regisztrálni a játék honlapján lehet, amelynek internet címe: 
https://avianmedicina.hu/nagy-egeszseg-kutatas/ 
 
 A nyereményjátékba történő regisztráció ingyenes. A regisztrációval a Játékos előzetesen 
hozzájárul ahhoz is, hogy nyertessége esetén, a Szervező a nyereményjáték honlapján 
valamint a Szervező Facebook oldalain nyilvánosságra hozza a nevét és fotóját és ezeket 
elérhetővé tegye. A nyereményjátékba egy személy csak egyszer regisztrálhat. Többszörös 
regisztráció esetén a Szervező a Játékos összes regisztrációját törli, és ezzel kizárja a Játékost 
a nyereményjátékból és a sorsolásból. A nyereményjátékban a Játékos a regisztrációs adatok 
megadását követően összesen hét nyereménytárgyat nyerhet meg. A nyereménytárgyak 
megnyerésének feltétele a Játékos hozzájárulása ahhoz, hogy a Szervező adatkezelő partnerei 
a Játékos személyes adatait közvetlen üzletszerzési céllal kezelhessék, illetve ezen adatokat a 
Szervező az adatkezelő partnerei részére átadhassa.  
 
A Játékos maga döntheti el, hogy a Szervező mely adatkezelő partnerének ad ilyen 
hozzájárulást. A nyereményjátékban való részvétel önkéntes.  
 
4. Nyeremények  
 
A nyereményjátékban egy nyertes lesz kisorsolva, aki a nyereményjátékba való 
regisztrációjával maximum öt nyereményt nyerhet meg. A 4.1. pontban felsorolt nyeremények 
közül a játékos, nyertessége esetén, azokra jogosult, amelyeket a regisztráció során 

https://avianmedicina.hu/nagy-egeszseg-kutatas/


kiválasztott. A nyertességnek nem feltétele a játék során feltett kérdésekre való helyes 
válaszadás.  
 
4.1. A játékban megnyerhető nyeremények  
1. 1 db nagylabor csomag – komplett laboratóriumi kivizsgálás 
2. 1 db 20 000 Ft értékű vitamin csomag 
3. 1 db 10 000 Ft értékű vitamin csomag vagy azzal egyenértékű laboratóriumi vizsgálat 
 
4.2. A nyertes kiválasztása  
 
A nyertes sorsolás útján kerül kiválasztásra a Játékosok közül a nyereményjáték lezárultát 
követően, 2022. december 1-én. A sorsolás algoritmus segítségével történik, amely biztosítja 
a véletlenszerűséget. A sorsolás helyszíne a Szervező irodája: 1095 Budapest Soroksári út 48.  
 
A Szervező a sorsolás nyertesét a sorsolást követően haladéktalanul értesíti a nyeremény 
átvételének részleteiről. A Szervező a nyertes értesítését a Játékos telefonszámán és e-mail 
elérhetőségén kísérli meg. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertes, a 
megadott adatok pontatlansága vagy megváltozása miatt nem értesül a nyereményről. A 
nyertes az értesítését követő 30 napon belül veheti át a nyereményeit. Ha a nyertes a 
nyereményeit ez időn belül nem veszi át, a nyeremények a Szervező tulajdonában maradnak 
és a nyertes az átvételre nyitva álló határidő lejártát követően elveszíti jogosultságát a 
nyereményekre, ezért a Szervező nem köteles a nyeremények átadására vagy újbóli 
kisorsolására. Ebben az esetben a Szervező a nyereményekkel belátása szerint jogosult 
rendelkezni.  
 
5. Nyereményadó  
 
A nyereményhez tartozó adó- illetve járulékfizetési kötelezettséget a Szervező rendezi. 6. 
Egyéb rendelkezések A nyereményjátékban való részvételnek vásárlás, valamint a 
szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben meghatározott egyéb feltétel 
nem képezi az előfeltételét. A Nyereményjátékban való részvétel tétfizetéshez, vásárláshoz 
nem kötött, így a Nyereményjáték nem minősül a hivatkozott törvény szerinti 
szerencsejátéknak, az sem engedélyhez, sem bejelentéshez nem kötött. A Szervező 
tevékenysége nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 
hatálya alá. A Nyereményjátékban való részvétel, valamint a Nyereményjáték során történő 
adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező felhívja a Játékos figyelmét a Játékszabályzat és az 
Adatkezelési Tájékoztató figyelmes elolvasására. A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal 
egyetlen Játékos vagy bármely más olyan személlyel szemben sem, aki a vonatkozó 
jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a Játékszabályzatban foglalt rendelkezések 
megsértésével vesz részt a Nyereményjátékban. A Játékosok a Nyereményjátékban való 
részvételükkel tudomásul veszik, és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy: nyertesség esetén 
nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a 
Nyereményjátékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozhatja és Honlapján vagy irataiban 
közzéteheti; a megadott személyes adataikat a Szervező az Adatkezelési Tájékoztatóban 
meghatározottak szerint kezelje. A Játékosokról készült kép-, illetve videofelvételt, a Játékos 
főbb adatait, nyereményét bemutató jegyzőkönyvet a Szervező és/vagy megbízottja a 
Szervező hirdetéseiben, Honlapján, Facebook oldalán minden további külön hozzájárulás és 



ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja, illetve az Interneten 
közzétegye a személyhez fűződő jogok maradéktalan betartása mellett. Kivételt képez ez alól 
a Játékos elérhetőségi adatai, melyet a Szervező semmilyen körülmények között nem tesz 
közzétételére. A Játékos köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni. A Szervező 
nem vállal felelősséget az olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy 
a Játékos nem a kellő körültekintéssel járt el a Nyereményjátékban való részvétel során. A 
Játékos köteles tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek figyelembe vételével eljárni. A 
Szervező minden tőle elvárhatót megtesz a Nyereményjáték tisztaságáért, jelen 
Játékszabályzat szerinti lefolyásáért. Ha a Nyereményjáték kapcsán visszaélés vagy a 
Játékszabályzat megszegésének gyanúja, vagy előre nem látott, elháríthatatlan külső ok (vis 
maior) merül fel, a Szervező, illetve megbízottja nem köteles helytállni azzal a személlyel 
szemben, aki a nyertest jogosulatlannak tartja a nyereményre, és nem köteles a sorsolást 
megismételni, a nyertest kizárni. A Szervező ezen esetekben ugyanakkor fenntartja a jogot, 
hogy visszatartsa a nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás 
kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják. A Játékszabályzatra a magyar jogszabályok 
az irányadók és a játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a 
magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.  
 
6. Kizárások  
A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező munkatársai és hozzátartozói.  
 
2022. augusztus 1. A Szervező 
 


