
JÁTÉKSZABÁLYZAT 

 

A DKV Zrt. „FuTour, a jövő közösségi közlekedése” című játékának hivatalos játékszabályzata 

 

1. A játék szervezője 

A „FuTour, a jövő közösségi közlekedése ” játék, továbbiakban „Játék” hivatalos szervezője a DKV Debreceni 

Közlekedési Zrt. (székhely: 4025, Debrecen, Salétrom utca 3.) továbbiakban „Szervező”.  

 

1. A játék célja 

A Közlekedési Kultúra Napja országos rendezvényeihez kapcsolódunk a pályázattal, népszerűsítve a közösségi 

közlekedést és a közlekedési kultúra fontos szerepét. Célunk, hogy minél több ember figyelmét felhívjuk arra, hogy a 

közösségi közlekedés ésszerű, kulturált igénybevétele szerteágazó előnnyel jár mindannyiunk számára. 

 

2. Kik vehetnek részt a játékban? 

A Játékban bárki részt vehet egyénileg és virtuális csoportot alkotva (személyes találkozás a veszélyhelyzetben előírt 

szabályok szigorú figyelembevételével történhet), aki/akik elfogadják a jelen játékszabályzatban meghatározott 

feltételeket, valamint nyilatkozatban hozzájárulnak ahhoz, hogy az alkotásban esetlegesen megjelenő arcok, nevek 

nyilvános felületeken (facebook, instagram, honlap, médiák) kerülnek bemutatásra. 

A Játékban való részvétel kiemelt feltétele: amennyiben a Pályázó nem érte el a 16. életévét, az aktivitásról 

készült fotó, videó mellé köteles szülői nyilatkozatot is mellékelni arra vonatkozóan, hogy az alkotásban 

képileg megjelenő 16 év alatti gyermek szülője/gondviselője hozzájárult ahhoz, hogy az alkotást közzétegyük 

jelen Szabályzatban megjelölt felületeken. A 16 évet betöltött, de még a nagykorúságot el nem érő Pályázó 

maga nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy hozzájárul az alkotás közzétételéhez. A nyilatkozatok hiányába a 

Pályázók jelentkezése érvénytelen.  

  

3. A játék időtartama:     

 

A játék 2020. május 11-től július 1-ig tart. 

 

4. A játék menete 

A Játékban a Pályázók egy, a 30 év múlva elképzelt, jövőbeni közösségi közlekedését megjelenítő- alkotást 

készítenek. Az alkotás kivitelezési módja lehet: rajz, kép, film, vers, próza, dal, zene, egyéb 

- A beérkezett alkotásokat 2020. május 12-től 2020. június 11-ig fogadjuk a kommunikacio@dkv.hu internetes 

címen. Az alkotásokat a beérkezésüktől folyamatosan megjelentetjük a társaság közösségi oldalain. A 

Szervező vállalja, hogy az alkotást, elküldését követően, 3 munkanapon belül felölti a DKV  Zrt. Facebook 

oldalára,  a FuTour pályázatra létrehozott albumba.  

- Az alkotásokat azok Facebook oldalra történő feltöltésüktől kezdve 2020. június 25. éjfélig lehet lájkolni. 

Bár ezt követően is megtekinthető minden mű a közösségi oldalon, de a június 25. 00.00 óra után adott 

lájkok már nem számítanak érvényes szavazatnak. Az eredményhirdetésre 2020. július 1-én, a DKV Zrt.  

Társaság Napja alkalmából kerül sor a Facebook Közösségi oldalon. 

A játékban összesen 8 kategóriában lehet indulni életkor- és kivitelezési mód szerint:  

 

Életkor szerinti kategóriák: 

- gyermek 3-10 év 

- ifjúsági 11 – 17 év 

- felnőtt 18 év felett 

 

E kategóriák szerint kizárólag a pályázó kora a meghatározó. Adott életkor kategóriában, minden kivitelezési módon 

benyújtott pályázat versenyez a lájkokért. 

 

mailto:kommunikacio@dkv.hu


Kivitelezési mód szerinti kategóriák: 

- rajz, kép 

- film,  

- vers, próza 

- dal, zene 

- egyéb 

E kategóriák szerint a kivitelezési mód a meghatározó. Adott kivitelezési módon, minden korosztályban benyújtott 

pályázat versenyez a lájkokért 

 

A Pályázó életkora megjelölésével engedélyezi a megfelelő kategóriába való besorolását. Több korosztály együttes 

alkotói jelenléte, vagyis több kategóriába tartozó csoport esetén, a csoport legidősebb tagjának életkora a mérvadó az 

életkor kategória meghatározásában. 

 

5. Díjazás 

A Szervező mindhárom életkor szerinti kategóriában a legtöbb lájkot gyűjtő alkotást díjazza, a DKV Zrt. által 

összeállított 10.000 Ft értékű ajándékcsomaggal. 

 

Az alkotásokat a kivitelezés módja szerint felállított kategóriák alapján is díjazza. Ebben az esetben is az értékelés fő 

szempontja az alkotásra leadott legtöbb lájk: 

 

a. A Rajz, kép kategória győztese 10.000 Ft. értékű vásárlási utalványt nyer, melyet a Palker Papír Kft. 

boltjában vásárolhat le. 

b. A Film kategória győztesének jutalma: James Bond premier filmvetítés elindítása, és megtekintése 2 fő 

részére az Apolló moziban. 

c. A vers, próza kategória győztese a Közlekedéstudományi Egyesülettől 10.000.-Ft értékű ajándékcsomagot 

kap. 

d. Dal, zene kategória győztese a Nimendee Kft. 10.000 Ft értékű ajándékát nyeri 

e. Az Egyéb kategória győztese a Közlekedéstudományi Egyesület által felajánlott ajándékcsomagot kapja 

10.000 Ft. értékben. 

 

Különdíjak: A legötletesebb, legkreatívabb alkotások különdíjazása a támogatók felajánlása szerint alakul! 

 

A nyeremények készpénzre nem válthatóak! 

 

6. Egyéb szabályok 

Egy Pályázó csak egy alkotással nyerhet, azzal, amelyikre a legtöbb lájkot kapta. 

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Pályázó részéről bármilyen (számítógépes) 

manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Facebook profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen 

módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, és ez 

bizonyíthatóvá válik, úgy a Pályázót azonnali hatállyal kizárja a játékból. 

 

Szervező etikátlannak tartja az úgynevezett "lájk vadászatot", tehát nem támogatja, hogy a pályázók anyaga 

megosztásra kerüljön lájk gyűjtés céljából, bármely Facebookon lévő csoportban, vagy hivatalos oldalon.  

A szavazáson részt vevő pályázatok megosztása csak magán személy profiljának üzenőfalán, nyilvánosan 

engedélyezett. A szervező fenntartja a jogot, arra, hogy a lájkok forrását, a csoportokban való megosztását 

ellenőrizze, és ha etikátlan magatartást tapasztal, úgy a pályázót azonnali hatállyal kizárja a játékból. 

 

Szervező kizárja a felelősségét a Facebook oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam 

alatt a Facebook oldal nem, vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges 

intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, megszüntesse. 

 



A pályázat semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a 

Facebookhoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik. 

 

7. Felelősség kizárás 

A játékban felmerülő, vagy adatfeltöltésből származó hiányosságért (névelírás, téves adatfelvitel stb.)  

a Szervező nem vállal felelősséget. A Pályázók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi 

következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a játékra történő jelentkezés, feltöltés során, vagy azt 

követően a Szervezőnek módjában áll ellenőrizni. 

8. Szerzői jog 

A Játékon az alkotások benyújtásával a Pályázó tudomásul veszi, hogy szerződéses jogviszony jön létre a Pályázó és 

a Szervező között, mely szerint a Pályázó visszavonhatatlanul lemond az alkotás szerzői jogáról a Szervező részére. 

Továbbá minden  – az alkotás elkészítésében részt vevő – tagja kifejezett, feltétlen és visszavonhatatlan engedélyt ad 

a Szervező részére, hogy a Játékon benyújtott alkotást – azok díjazásától függetlenül – a Szervező bármiféle területi, 

vagy időbeli korlátozás nélkül felhasználja. A felhasználási engedély valamennyi ismert felhasználási módra a lehető 

legteljesebb mértékben kiterjed. 

A Játékon a Pályázó kijelenti és szavatol azért, hogy az alkotás elkészítésében részt vevő valamennyi kis-és 

fiatalkorútól rendelkezik a 2. pontban említett, felhasználási engedélyhez szükséges nyilatkozatokkal, ekként 

kifejezetten szavatol azért, hogy a Szervező jogszerzése semmilyen tekintetben nem akadályozott, vagy korlátozott. 

A pályaművek felhasználásával kapcsolatos valamennyi, a Szervezővel szemben támasztott igényért az pályaművet 

benyújtó Pályázó teljes egészében helytállási kötelezettséggel tartozik. 

 

9. Adatkezelési Szabályok 

A játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező látja el.  

A Pályázó vállalja, és elfogadja, hogy a Szervező az alkotásokat nyilvánosan közzéteszi, a DKV Facebook oldalán, 

valamint közlemény formájában a helyi média felületein, a Pályázó nevével együtt. 

Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés jogalapja,  az érintettek előzetes tájékozott hozzájárulása. A Szervező 

által kezelt személyes adatok, az alkotást beküldő Pályázó neve és a feladóként szolgáló e-mail címe. Ezen 

személyes adatokat a Szervező az eredményhirdetés végével, de legkésőbb 2020. július 31. napjával törli. Pályázó 

vállalja, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, a Pályázó kötelessége az érintett 

hozzájárulásának beszerzése. 

A nyereményekhez jutó Pályázók adatait (név, lakcím) a Szervező papír formában átvételi elismervényként tárolja, a 

hatályos Számviteli Törvény előírásai szerint.  

 

A Szervező a Pályázók által megadott személyes adatokat harmadik személy részére nem továbbítja. 

 

A részvétel elengedhetetlen előfeltétele a jelen teljes Szabályzat alapos elolvasása. A Szervező minden esetben úgy 

tekinti, hogy a játék résztvevői a szabályzatot elolvasták és elfogadták. 

 

A Szervező a Pályázók által beküldött fényképeket, adatokat történelmének megőrzése érdekében archív anyagként 

tárolja.  

 

Az érintettek az adatkezeles@dkv.hu e-mail címre küldött, a személyes azonosításukra alkalmas adataikat is 

tartalmazó levélben, a Játék eredményhirdetését követő 6 hónap után bármikor korlátozás nélkül, ingyenesen és 

indoklás nélkül visszavonhatják az adatkezeléshez adott hozzájárulásukat.  

 

 

Debrecen, 2020. május 11. 

DKV Debreceni Közlekedési Zrt. 

 

 

 

 



 

 

ADATKEZELÉSÉRE VONATKOZÓ NYILATKOZAT  

 

 

 

Pályázó neve:………………………….. 

 

Pályázó életkora:………………………. 

 

Szülő/Törvényes képviselő neve:…………………… 

 

Az DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2020. május11- 2020. július 1-ig tartja 

FuTour – a jövő közösségi közlekedése nyereményjátékát.  

 

A nyereményjátékban részt vevő magánszemélyek, akik a játék során beküldésre kerülő kép- és hangfelvételeken 

szerepelnek - 16. életévét betöltött gyermekek, vagy 16. életévét be nem töltött gyermek esetén a törvényes képviselő 

megismerte a nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatóját, az abban foglaltakat megértette, tudomásul 

vette, az adatkezeléshez ezen nyilatkozatban hozzájárult.  

 

Dátum………..………………, 20…………….………….  

………………………………….…………… 
aláírás 


