
 

Az Opera Magazinban megjelenő nyereményjáték 

JÁTÉKSZABÁLYZATA 

1. A játék neve, szervezője  

Jelen szabályzat vonatkozik a Magyar Állami Operaház márkamagazinjában, az Opera Magazinban 

megjelenő nyereményjátékokra, az alábbi feltételekkel. 

2. A játékban részt vevő személyek 

A játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy 

lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos), és a jatek@opera.hu címen jelzi részvételi 

szándékát azzal, hogy elektronikus levélben elküldi a jatek@opera.hu címre a játék helyes 

megfejtését, és ezzel elfogadja a játékszabályzatot, továbbá jelentkezéskor használt neve valós, 

személyazonosító okmánnyal igazolható. Amennyiben a Játékos vagy nyertes cselekvőképességében 

korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére 

csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a Játékos vagy nyertes cselekvőképtelen, 

úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot 

gyakorló szülő, a képviseleti jog terjedelmével kapcsolatos szülők közötti vita esetén a Játékos 

automatikusan kizárásra kerül.) A játékban NEM vehetnek részt a Szervező vezető tisztségviselői, 

közalkalmazottai és munkavállalói, továbbá azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói. A Játékos a jelen 

játékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a játékszabályzatot, és azt feltétel 

nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem 

fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a játékban nem jogosult részt venni, illetve a 

játékból automatikusan kizárásra kerül. A játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen 

játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy 

a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

  



 

3. A játék időtartama 

Az Opera Magazin aktuális számának megjelenését követő hónap 15. napja, éjfél. 

4. A játék leírása, menete 

Ahhoz, hogy a nyereményre jogosult legyen, a Játékosnak nincs más dolga mint elküldeni az Opera 

Magazinban megjelent játék helyes megfejtését a jatek@opera.hu e-mail címre. Ha a játék több 

részből vagy kérdésből áll, az lehet jogosult a nyereményre, aki minden részre vagy kérdésre helyes 

választ ad. A részben jó válaszok nem jogosítanak a játékban való részvételre. 

5. Nyeremények, nyertesek és sorsolás 

5 db páros belépő a Magyar Állami Operaház egyik saját rendezésű előadására. Az egyes játékok 

pontos nyereménye a játékot közlő, aktuális Magazinban jelölt előadásra vonatkozik. A nyeremény 

pénzre és más produkcióra nem váltható be. 

6. Sorsolás helye és ideje: 

Magyar Állami Operaház, Budapest, VIII. ker. Szentkirályi utca 18. sz. alatti Irodaház 

Sorsolás időpontja: az Opera Magazin aktuális számának megjelenését követő hónap 17. napja, vagy 

az azt követő első munkanap. 

A sorsolás software segítségével elektronikusan történik.  

A sorsolás nem nyilvános.  

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:  

– elektronikus e-mail címe az egyeztetések során vagy annak megkezdése előtt törlésre kerül vagy 

megszűnik; 

– elektronikus e-mail címe nem valós; 

– a neki küldött üzenetre 10 munkanapon belül nem válaszol; 



 

– egyértelműen bizonyítható, hogy hamis elektronikus e-mail címmel játszott, jogosulatlan előnyre 

szert téve ezzel; 

– egyértelműen bizonyítható, hogy a játék menetét / eredményét bármilyen módon befolyásolni 

próbálja; 

– jelen játékszabályzat bármely pontját megsérti. 

7. Nyertesek értesítése 

A Magyar Állami Operaház marketing osztályának munkatársa a játék nyerteseit legkésőbb a sorsolást 

követő 3 (három) munkanapon belül értesíti elektronikus e-mail címűkön, a nyertesek névsora az 

Opera Magazin következő számában olvasható. A nyertes Játékosok kötelesek az értesítés 

kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül visszaigazolni az értesítést. Az értesítés alkalmával a 

Magyar Állami Operaház marketing osztályának munkatársa bekéri a Játékostól a nyeremény 

átadásához szükséges személyes adatait (teljes név, telefonszám, lakcím), melyet a Játékos 3 (három) 

munkanapon belül köteles elküldeni a Magyar Állami Operaház marketing osztályának munkatársa 

által kért egyéb adatok megadásával együtt. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést 

nem igazolja vissza, illetve a kért adatokat nem adja meg, úgy a nyertes Játékos pályázata kizárásra 

kerül.  

8. Nyeremények átvétele 

A nyertesek a kapcsolatfelvétel után az előre egyeztetettek alapján, az értesítő e-mail felmutatásával 

nyereményjegyeiket a megadott előadásra az Opera jegypénztáraiban (Opera Értékesítési Centrum - 

1061 Budapest, Hajós utca 13-15. / földszint I., 90-es kapucsengő, tel.: +36 1 332-7914, nyitvatartás: 

hétköznap 10:00-17:00 óra között; Erkel Színház - 1087 Budapest, II. János Pál pápa tér 30., tel.: +36 

1 332-6150, nyitvatartás: hétfőtől vasárnapig: 10:00-20:00; előadás napján az adott előadástól függően 

az első szünet végéig; Allee Bevásárlóközpont - 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10., 

nyitvatartás: hétfőtől vasárnapig: 11:00-19:00; Operaház – A jegypénztár az OperaShopban található, 

1061 Budapest, Andrássy út 22., tel.: +36 1 814-7455, nyitvatartás: hétfőtől vasárnapig: 10:00-18:00 

között) személyesen vehetik fel. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele 



 

érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény 

a továbbiakban nem vehető át és a Magyar Állami Operaházat semmilyen felelősség nem terheli. 

9. A Magyar Állami Operaház felelőssége 

A Magyar Állami Operaház kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos 

adatszolgáltatásából, a kiskorú vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása 

nélküli regisztrációjából / játékban való részvételéből, valamint a nyertes részére elektronikus úton e-

mailben elküldött értesítésnek neki fel nem róható törléséből, elvesztéséből, egyéb okból történő 

sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik 

személy által elszenvedett károk tekintetében. 

A Magyar Állami Operaház kizárja felelősségét a Játékosoknál esetlegesen jelentkező számítógép- 

vagy internetproblémák, jogosulatlan számítógép-hozzáférés okán és azzal összefüggésben 

keletkezett károk tekintetében.  

10. Adatkezelés és adatvédelem 

10.1 A jelen játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a játékban 

részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy  

10.1.1 a Szervező, mint adatkezelő a megadott személyes adataikat a játékkal összefüggésben, a játék 

időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza; a Szervező az 

elektronikus levelezés, telefonbeszélgetés során hozzáférhetővé tett (megadott) személyes adatokat 

csak arra használja, hogy a játék során szükséges értesítéseket és az üzeneteket a Játékosoknak 

eljuttassa.  

10.1.3 Az adatkezelés során a Magyar Állami Operaház maradéktalanul betartja az Információs 

önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény – továbbiakban Infotv. – és az általános 

adatvédelmi rendelet (GDPR) előírásait, az adatokat harmadik személynek nem továbbítja. 

10.1.4 Nyertesség esetén a Játékos nevét a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, 

kizárólag a játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza; 



 

10.1.5 Nyertesség esetén a Játékosról és a Nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is 

készülhet, amelyet a Szervező a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, 

kiadványaiban, illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül 

akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett;  

10.1.6 A játékban való részvétellel egyidejűleg a Játékos kijelenti, hogy a játékszabályzatot és az 

adatvédelmi nyilatkozatot megismerte és elfogadta. A nyertesek jelen játékban megadott személyes 

adatait Szervező a nyeremény átadásától számított tíz napig őrzi – ezt követően azok törlésre kerülnek. 

A nem nyertes Játékosok megadott személyes adatai a sorsolást követő tíz nap után kerülnek törlésre.  

A COVID-19 vírus miatt kihirdetett válsághelyzetre tekintettel adatkezelő a jelen pontot akként 

módosítja, hogy a játékban megadott személyes adatok megőrzési idejét meghosszabbítja. Tekintettel 

arra, hogy az előadásokat megtartani nem lehet, a nyereményeket csak a válsághelyzet megszűnését, 

és az előadások időpontjának kitűzését követően van lehetőségünk meghatározni, a személyes 

adatokat a nyeremények meghatározását és a nyerteseknek való átadását követő 10 (tíz) napig őrizzük 

meg. A válsághelyzet megszűnését követően a 10.1.6. pont jelen 2. bekezdése hatályát veszti. 

10.1.7 A Játékosok részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a játékszabályzat 

minden rendelkezését. 

11. Egyéb  

A Magyar Állami Operaház fenntartja a jogot jelen szabályzat bármely pontjának vagy egészének 

megváltoztatására, ha azt technikai, kereskedelmi jellegű vagy a nyilvánosság részéről felmerülő okok 

megkövetelik. A szabályzat esetleges módosítása a www.opera.hu/tajekoztatok menüpontjában lesz 

megtekinthető.  

Magyar Állami Operaház, 

Budapest 2019. szeptember 

 

 


