
 

 

 

 

 

 

Budapest Motor Fesztivál 2016 

ügyességi verseny részvételi és játékszabályzata 
 

1) A Hungexpo Vásár és Reklám Zártkörűen Működő Részvénytársaság, röviden 

Hungexpo Zrt. (1101 Budapest, Albertirsai út 10., cg.: 01-10-041503), - továbbiakban: 

Megbízó – megbízásából a Talmácsi Motorsport Egyesület - továbbiakban Szervező – 

Budapest Motor Fesztivál Ügyességi Versenyt szervez - továbbiakban: Ügyességi Verseny 

-, amelyben azon magánszemélyek vehetnek részt, akik a jelen részvételi és 

játékszabályzatban szereplő feltételeknek eleget tesznek. 

 

2) A Szervező által lebonyolított Ügyességi Versenyen kizárólag azok vehetnek részt 

(továbbiakban: Játékos), akik az alábbi együttes feltételeknek megfelelnek: 

a) 14. életévét betöltött természetes személy 

b) magyarországi lakcímmel rendelkezik 

c) a Játék feltételeinek eleget tesz. 

 

3) A Játék az Open Road Fest rendezvényen zajlik. 

 

4) A Játék menete: 

a) A Játékos részt vesz az Open Road Fest rendezvényen 2015. június 12. és 14. 

között. 

b) Megismerkedik az Ügyességi Verseny részvételi és játékszabályzatával. 

c) Elolvassa, aláírja és magára kötelező érvényűnek tartja a Talmácsi Motorsport 

Egyesület által meghatározott biztonsági előírásokat. 

d) Kitölti a regisztrációs lapot. 

e) Három kört megy az ügyességi pályán 

Az ügyességi pályán megtett három kör átlaga határozza meg a Játékos idejét. A 

pályát leggyorsabban teljesítő játékos lesz a nyertes. A játékra regisztrálni a 

rendezvény nyitva tartása alatt bármikor lehetséges, a versenypályán végigmenni, 

pedig a Szervező által meghatározott időben lehet. 

Nyereményátvétel: 

A győztes Játékos nyereménye, hogy eltölthet egy napot a MotoGP Világbajnok 

Talmácsi Gáborral Kakucson 2015. szeptemberében. A verseny győztesét a 

győzelemről és nyereményének részleteiről a regisztrációs lapon megadott e-mail 

címén tájékoztatjuk. 

A Versenyek időpontjai: 

2015. június 12. – 14.00; 16.00; 18.00 

2015. június 13. – 14.00; 16.00; 18.00 

2015. június 14. – 14.00; 16.00; 18.00 

 

5) A Játék időtartama: 2015. június 12-e, reggel 14 órától 2015. június 14-e délután 18 

óráig (a rendezvény nyitva tartása alatt) tart. 

 



6) A nyereményátadást követően a Szervezőt és Megbízót semmiféle további felelősség 

és kötelezettség nem terheli. 

 

7) A nyeremény másra át nem ruházható. A nyeremény pénzre vagy más nyereményre 

át nem váltható. 

 

8) A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettség a Megbízót terheli. 

 

9) A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő 

egyéb költségek és kiadások (pl. utazási költség Kakucsra stb.) a Játékost terhelik. 

 

10) A játékszabályok megfelelőségének hiányosságáért a Szervezőt semmiféle felelősség 

és kötelezettség nem terheli.  

 

11) A Játékos a Játékban való részvétel esetén a regisztrációs lap aláírásával tudomásul 

veszi és elfogadja a jelen játékszabályban foglalt valamennyi feltételt, valamint 

beleegyezését adja ahhoz, hogy: 

a) adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek, és azokat a Szervező az esetleges 

tiltó nyilatkozata kézhezvételéig, de legkésőbb a törvényben meghatározott 

határidőig minden további ellenszolgáltatás és külön engedély nélkül a Szervező 

marketing tevékenysége céljából a Játék befejezését követően is kezelhesse. Az 

adatok kezelését és feldolgozását a Hungexpo Zrt. (1101 Budapest, Albertirsai út 

10. cg.: 01-10-041503, adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH 84882/2015) 

végzi; 

b) nyertes nevét és lakcímét kizárólag a település megjelölésével a Szervező 

nyilvánosságra hozza. 

 

12) Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a jövőben további névre szóló kereskedelmi 

ajánlattal a Megbízó megkeresse, írásbeli nyilatkozattal bármikor kérheti adatai törlését a 

nyilvántartásból a következő címen: Hungexpo Zrt. 1101 Budapest, Albertirsai út 10 

vagy leiratkozas@hungexpo.hu. 

 

13) Nem tekinthető az Ügyességi Verseny lefolytatása szempontjából módosító 

körülménynek semmilyen olyan előre nem látható üzemviteli diszfunkció, melynek során 

olyan technikai vagy egyéb körülmény lép fel, amely az Ügyességi Verseny menetét 

időszakosan befolyásolja, esetlegesen felfüggesztheti. 

 

14) A Szervező fenntartja a jogot a Játék törlésére vagy felfüggesztésére, a 

nyeremények részben vagy egészben történő megtagadására, ha a Játék kapcsán 

visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott 

körülmények felmerülése, vagy vis major esetén. A Szervező fenntartja magának a jogot 

arra, hogy ezen feltételeket, vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa. A 

Szervező jogosult a Játékot bármikor egyoldalúan leállítani/visszavonni. 

 

15) A Játékból ki vannak zárva: 

a) Hungexpo Zrt. vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az 

itt felsorolt  személyek Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott hozzátartozói, 

b) egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő személyek és azok Ptk. 

685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 

 

 

Budapest, 2015. június 10. 

Hungexpo Vásár és Reklám Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

mailto:leiratkozas@hungexpo.hu

