
Best FM Debrecen 104,6 – Lakcímjáték Guba 

ügynökkel 
 

Hivatalos játékszabály 
 
I.  A játék: 

1. Játék megnevezése: „Lakcímjáték Guba ügynökkel” (továbbiakban: játék). 
 

2. A nyereményjáték szervezője: Best Rádió Kft. (székhely: Budapest, Hegyalja u. 
7-13. IV. 1.; cégjegyzékszám: 01 09 351359) 

 
3. Játék adásbeli kommunikációja: a játékot megelőzően beharangozó (2022. 

november 15-20.), játék ideje alatt (2022. november 21. – december 23.) a 
játék reklámozására promóciós spotokat sugároz a BestFM Debrecen (a 
továbbiakban: Rádió). 
 

4. Játék időtartama: 2022. november 21. – december 23. között minden 
munkanap 2 alkalommal 7-8 és 15-16 óra között kerül a játék lebonyolításra, 
mindösszesen 50 alkalommal. 
 

5. Játék leírása: A lakcím-játékban a meghirdetett időszakban hétköznaponként a 
rádióműsor hallgatásával vehet részt minden, Debrecenben állandó lakcímmel 
rendelkező Best FM hallgató. Mindenki a lakcímkártyáján LAKÓHELYKÉNT 
feltüntetett lakcímével játszik. A fent megadott időpontokban a műsorvezetői 
felvezetés után hallható Guba-ügynök bejelentkezése a következő felkeresett 
lakcímről. Ez az érvényes bejelentés, amit követően 90 másodperc áll a 
felhívást halló, a megjelölt lakcímen életvitelszerűen lakó és lakóhelyként 
feltüntetett lakcímkártyával rendelkező hallgató részére, hogy hívja a Best FM 
52/500-540-es telefonszámát. A műsorvezető bejelentkezésekor - adáson kívül 
– a leendő nyertesnek közölnie kell a nevét, a lakcímét és a személyi 
igazolvány-számát. A nyereményre akkor jogosult, ha mindezen tevékenységek 
a megadott 90 másodpercen belül történnek meg. Adásban már csak a nyertes 
keresztneve hangzik el. Nem jogosult a nyereményre a lakcímtulajdonos, ha 
nem hallgatta a rádiót, ha mások jelzése alapján hívja a rádió telefonszámát, 
vagy ha a szabályoktól eltérően jelentkezik.  
A lakcím-játék nyereménye bruttó 5000 Ft-ról indul, s az állandó 
lakcímtulajdonos jelentkezésének elmaradása esetén ez az alapösszeg 
játékonként 5000 Ft-tal (azaz naponta 10.000 Ft-tal) emelkedik. A 
nyereménynek felső határa nincs. Amennyiben időben jelentkezik a nyertes, és 
igazolja magát a személyi igazolványával, úgy a következő játék alkalmával a 



nyeremény újra 5000 Ft-ról indul. A játékban kizárólag érvényes 
lakcímkártyával, és akkor lehet részt venni és nyerni, ha a lakcímkártyán a Best 
FM Debrecen élő adásában nyertes lakcímként bejelentett lakcím állandó 
lakóhelyként szerepel, tehát a tartózkodási hely nem elfogadott. A játékban 
kizárólag lakcímkártyával lehetséges nyerni, a lakcím más módon nem 
igazolható.  

6. A játék nyereménye: bruttó 5000 Ft készpénzben/alkalom (a továbbiakban: 
Nyeremény)  

7. A FÓRUM Bevásárlóközpont jóvoltából minden nyertes a készpénznyereménye 
mellé 20.000 Ft-os FÓRUM utalványt is kap. 

 
II. Játékosok és Nyertesek 
 

1. A játékban részt vehet minden természetes személy, aki 

 16 éven felüli,  

 nincs kizárva a Játékból, 

 a játék célterületén, az adáskörzetben állandó lakcímmel rendelkezik, azaz 
adott lakcím lakóhelyeként van feltüntetve a lakcímkártyáján  

 a Játék műsorban meghirdetett feltételeit teljesíti,  

 a játék nyertese utólag nem jelentkezhet a nyereményéért, csak a 
megadott 90 másodpercen belül, a játékszabályban foglalt feltételeknek 
megfelelően 

 aki magyarországi banknál nyitott, természetes személy jogosult által 

vezetett pénzforgalmi bankszámlával rendelkezik, kiskorú Játékos esetén a 

törvényes képviselő bankszámlája is elfogadott,  

2. A játékból ki vannak zárva: 
a) a Játékszervező alkalmazottai, illetve a társasággal tartós jogviszonyban álló 
vállalkozások, és üzleti partnerek munkavállalói, valamint a játék 
szervezésében részt vevő vállalkozások (pl. ügynökség, nyeremény felajánlója, 
szponzor) alkalmazottai; 
b) az a) pontban megjelölt vállalkozásokkal tartós jogviszonyban álló 
természetes személyek és vezető tisztségviselők; 
c) valamint az a) és b) pontban meghatározottak Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény („Ptk.”) szerinti hozzátartozói és a velük egy háztartásban 
élők, 
d) akik nem felelnek meg a játék egyéb feltételeinek. 
 

3. Hozzátartozó alatt értendő a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az 
örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- 
és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyenes ágbeli rokon házastársa, a 
házastárs egyenes ágbeli rokona és testvére és a testvér házastársa.  
 



 
4. A Játékszervező a játékból kizárhatja azokat, akik  

 obszcén, sértő vagy egyéb okból jogsértő megnyilvánulást tanúsítanak a 
játék során; 

 megtévesztően vagy jogsértően járnak el, vagy a játékban a játék 
szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő 
magatartást tanúsítanak; 

 az a Játékos, aki a játékra való jelentkezéskor vagy a későbbiekben nem 
a valós - okmányaival igazolható - személyes adatait adja meg, a 
játékból kizárásra kerül; 

 akik a Játékszervező által meghirdetett korábbi játékokban a 
nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy 
azt sértő magatartást tanúsítottak. 
 

5. A Játékos a Játékban való részvétellel a jelen Játékszabályzatot elfogadja. 
 

6. A játékban való részvétel előfeltétele, hogy a játékos a meghirdetett 
játékfelhívás feltételeinek eleget tegyen, illetve a jelen Játékszabályzatban 
foglaltaknak megfeleljen. 
 

7. A Játék nyertese(i) („Nyertes”) az(ok) a Játékos(ok), aki(ke)t a jelen 
játékszabályzat I.5 pontjában foglaltak szerint nyertes(ek)nek kell tekinteni. 

 
 
III. A Játék szabályai 
 

1. A Játékszervező fenntartja a jogot, hogy a Játék felhívást bármikor 
visszavonja, a Játék feltételeit bármikor módosítsa, vagy ne hirdessen 
Nyertest. A Játékosok ebből eredően semminemű igénnyel vagy követeléssel 
nem élhetnek. 
 

2. A Játékszervező kizárja a felelősségét a Játék során használt 
telekommunikációs eszközök hibájából, és a telekommunikációs kapcsolat 
megszakadásából, kieséséből, szüneteléséből stb. eredően. 
 

IV. A Nyeremények átvétele 
 

1. A Játékszervező a Nyertest kizárólag a keresztneve említésével a rádióadásban 
nyilvánítja a nyereményre jogosultnak.  
 

2. A nyertes adatainak egyeztetése és ellenőrzése (a tartózkodási hely 
lakcímkártyával történő igazolása is) a Best FM Debrecen szerkesztőségében 
(Db., Darabos u. 35.) történik a telefonon előre egyeztetett időpontban.  



 

3. A Játékszervező a pénznyereményt a Nyertesnek az általa megadott 
bankszámlámra átutalja a megnyerését követő 30 napon belül. 
 

4. Amennyiben  
(i) a Nyertes a nyertessé nyilvánítástól számított 5 napon belül nem jelenik 
meg a Best FM Debrecen szerkesztőségében a 4026 Debrecen, Darabos utca 
35. szám alatt, hogy személyazonosságát igazolja, 
(ii) a Nyertes a Játékszervező felhívására 15 (tizenöt) napon belül nem adja 
meg a Nyeremény kézbesítéséhez / átutalásához szükséges adatokat, vagy  
(iii) a Nyertest 15 (tizenöt) napon belül a Játékszervező nem éri el a megadott 
elérhetőségeken a Nyeremény átadásához / átutalásához szükséges adatok 
megszerzése céljából, vagy  
(iv) a Nyeremény átadása egyéb okból meghiúsul, (pld. az átvevő Nyeremény 
átvételekor nem tudja igazolni, hogy személyazonossága megegyezik a 
címzettel, illetve a Nyertes a szükséges adatokat, így a Nyereménnyel 
kapcsolatos adózási eljáráshoz szükséges adatait nem bocsátja a Játékszervező 
rendelkezésére stb.), vagy  
(v) a 18 év alatti, illetve egyéb okból cselekvőképességében korlátozott, vagy 
cselekvőképtelen nyertes nem a törvényes képviselőjével jár el a Nyeremény 
átvétele során, vagy  
(vi) a Nyertes a jelen szabályzat alapján a Játékban nem vehetett volna részt, 
vagy abból kizárásra került, illetve ki volt zárva, vagy egyéb okból nem felel 
meg a jelen Szabályzatnak vagy az adott Játék szabályzatának vagy 
feltételeinek, 
 
úgy a továbbiakban a Nyereménnyel a Játékszervező rendelkezik. 

 
5. A Nyeremények másra át nem ruházhatók. A pénznyeremény magyar 

Forintban kerül kifizetésre. A nyeremény összege bruttó, melyből egyedül a 
személyi jövedelemadója kerül levonásra. A Nyertes a személyi 
jövedelemadóval (15%-kal) csökkentett összeget kapja meg. A nyereményadót 
a Játékszervező Best Rádió Kft. fizeti meg. Minden egyéb felmerülő költségek 
(pl. a Nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Nyertest 
terhelik.  
 

6. A fenti időtartam elteltét követően a Nyertes nem jogosult a Nyeremény 
átvételére. Amennyiben a Nyertes elveszíti a Nyereményre való jogosultságát, 
vagy a Nyereményt nem veszi át, („megmaradt nyeremény”) úgy a megmaradt 
nyeremény összegét a Játékszervező ismét meghirdeti, vagy a folyamatban 
lévő játék aktuális nyereményösszegét a megmaradt nyeremények összegével 
kiegészíti.  
 



7. A tizennyolc éven aluli Nyertes a Nyeremény átvétele során törvényes 
képviselője hozzájárulásával járhat el. 
 

8. A Játékszervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben 
szervezett nyereményjátékból azt, aki bármely, a Játékszervező által szervezett 
nyereményjáték során csalást/hamisítást követ el. 
 

A Játékos tudomásul veszi, hogy a játékban való részvétellel a jelen Szabályzatban 
foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti.  


