
 

 

Ericsson 5G Minigame – JÁTÉKSZABÁLY 

hatályos 2021.02.01.-től 

 

1. A Játék megnevezése: „Ericsson 5G Minigame” 

2. A Játék szervezője („Szervező”) és lebonyolítója („Lebonyolító”) 

- A Játék Szervezője: Ericsson Magyarország Kft. (1117 Budapest, Magyar Tudósok 
körútja 11., Cg. 01-09-070937)   

- Lebonyolítója: EcoSim Üzleti Szimulációk Kft. (1094, Budapest, Páva utca 13., Cg. 
01-09-714023). 
 

3. Nyereményjáték időtartama: 2021.02.01. – 2021.12.31.-ig  

A játékban részt venni, arra jelentkezni a játék meghirdetésének első napjától (2021. február 1. 
00:01) a játék utolsó napjáig (2021. december 31. 23:59) lehetséges. 

4. A Nyeremények: 

Minden naptári hónapban 1 db DJI Mavic Mini drón, azaz összesen 11 db DJI Mavic Mini 
drón talál gazdára a játék időtartama alatt. 

5. A játékban való részvétel feltétele:  

A játékban az vehet részt, aki a nyereményjáték időtartama alatt az adott naptári hónapban 
játszik az Ericsson 5G Minigame játékkal 
(https://www.5gchallenge.hu/games/game_2020_all_year) és feliratkozik az Ericsson 
toborzási célú karrier hírlevelére, megadja teljes nevét és e-mail címét, valamint elfogadja a 
jelen Játékszabályt és az Adatvédelmi nyilatkozatot és az eredményhirdetés időpontjáig 
hozzájárulását nem vonja vissza (továbbiakban: „Résztvevő”), továbbá megfelel a jelen 
Játékszabályban leírtaknak és nem kerül a játékból kizárásra.  

 

6. A DJI Mavic Mini drón megnyerésének feltétele: 

Az Ericsson toborzási célú karrier hírlevelére teljes nevével és e-mail címével feliratkozó, és 
az Ericsson 5G Minigame játékán Résztvevők közül minden naptári hónapban, a legtöbb 
pontot szerző Résztvevő nyeri meg automatikusan a DJI Mavic Mini drónt. 

Egy naptári hónapon belül többször is próbálkozhat egy Résztvevő, amely esetben az adott 
hónapban elért legmagasabb pontszáma kerül figyelembevételre. A hónapon belüli többszöri 
részvétel nem növeli a nyerési lehetőségeket, az adott havi sorsolásban legfeljebb egyszer vehet 
részt a játékos. Korábbi hónapok győztesei automatikusan kizárásra kerülnek. 

Pontegyenlőség esetén az egyenlő pontszámmal rendelkező Résztvevők között szoftveres 
random sorsolóval sorsoljuk ki az nyereményt minden tárgyhónapot követő első munkanapon. 
Az azonos pontot elérő résztvevők neve bekerül egy véletlenszerűség elve alapján működő 
számítógépes programba: https://www.random.org/lists/, ami a legtöbb pontot elérő 
Résztvevők listájából véletlenszerűen kiválaszt egy nyertest. A nyertesnek az a személy 
tekintendő, akinek a neve a lista tetejére kerül, ő nyeri az adott hónapban a nyereményt. A 
sorsolás 3 főből álló sorsolási bizottság előtt történik, melyről a sorsolási bizottság tagjainak 



 

 

aláírásával ellátott jegyzőkönyv készül. A sorsolás helye: az EcoSim Üzleti Szimulációk Kft. 
székhelye - 1094, Budapest, Páva utca 13. A sorsolás nem nyilvános. 

A sorsolás alkalmával 1 fő pótnyertes kerül kisorsolásra. A pótnyertes akkor lesz jogosult a 
nyeremény átvételére, amennyiben a nyertes a részére biztosított 3 napos határidőben nem 
válaszol az emailre vagy a nyereményt visszautasítja. 

A nyertes e-mailben (support@ecosim.hu) kap értesítést az adott hónap végét követő első 
munkanapon, amelyben tájékoztatást kap a nyereményének átvételi helyéről és módjáról. A 
kapott e-mailre 3 napon belül várjuk választ, hogy a nyertes igényt tart-e a nyereményére. 

 
7. Az eredménykihirdetésének időpontjai: A hónap nyertesét az adott hónap végét követő 1. 

munkanapon állapítja meg vagy sorsolja ki (6. pont), és hirdeti ki az EcoSim Kft. 
 

8. Kik vehetnek részt a játékban?  

A játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki 
Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Játékszabályban 
foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a 
játékból történő kizárás bármely feltétele. 

A játékban nem vehetnek részt a Szervező/Lebonyolító tulajdonosai, vezető tisztségviselői, 
munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (2013. évi V. törvény 8:1. § 
(1) bekezdés 1. pontja).  

A Résztvevő kijelenti, hogy a játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a 
valóságnak és a játékban önkéntesen vesz részt.  

9. Egyéb rendelkezések 

9.1 A nyeremény visszautasítható. A nyertes a nyereményt 2 tanú jelenlétében tett teljes 
bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal utasíthatja vissza. A 
nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a 
tájékoztatást követő 3 napon belül köteles tájékoztatni a Lebonyolítót és az okiratot bemutatni. 

9.2 A nyeremény más nyereményre vagy készpénzre nem átváltható. 

9.3  A nyereményt egy Résztvevő csak egy alkalommal nyerheti meg. A korábbi nyertesek 
nem vehetnek részt a következő sorsolásokon. 

9.4 A nyertes köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek 
nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető 
át, és ezért a Szervezőt és Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli. A nyeremények 
kézbesítésével kapcsolatos észrevételek és reklamációk a Lebonyolító EcoSim Kft.-nél 
tehetőek meg (support@ecosim.hu). 

A nyeremények átadása postai úton magyarországi címre történik. A nyeremény kézbesítéséhez 
elengedhetetlenül szükséges a játékos értesítési és szállítási adatainak hiánytalan és pontos 
megadása e-mailen az EcoSim Kft. részére. A Lebonyolító mindent megtesz a nyeremények 
mielőbbi átadása érdekében. A nyereményt a nyertes játékos helyett közokiratba vagy 2 tanú 
előtt tett magánokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazottja is átveheti oly módon, 
hogy a meghatalmazás tényéről a nyertes a Lebonyolítót előzetesen értesíti, és a 
meghatalmazást a Lebonyolító részére e-mailen megküldi. A nyeremény használatáról a nyertes 
fényképet köteles küldeni az átvételt bizonyítandó válasz e-mailben a support@ecosim.hu-ra, 



 

 

amelyen önkéntes hozzájárulása esetén az arcképe is szerepelhet. A nyertes hozzájárulhat, hogy 
ez a fénykép az Ericsson Magyarország Facebook oldalán megosztható a Játék szervezője által. 

9.5 A nyeremény után a Lebonyolító teljes egészében átvállalja a nyertesektől a vonatkozó 
jogszabályokban előírt adó-, illetve járulékfizetési kötelezettséget.  

9.6 A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játékot gépi kód, 
script használatával oldja meg. Kizárásra kerül továbbá, aki bármilyen egyéb módon 
veszélyezteti a játék tisztességes lebonyolítását. A kizárás tényéről a Szervező/Lebonyolító nem 
értesíti a Résztvevőt. 

9.7 A Résztvevő a jelen Játékszabály 5. pontjában meghatározott adatainak megadása után 
a jelölő négyzetek kipipálásával elfogadja, tudomásul veszi, és magára nézve kötelezőnek 
ismeri el a jelen Játékszabályzatban meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul az 
Adatvédelmi nyilatkozat szerinti adatkezeléshez, és a karrier hírlevélre való feliratkozással 
toborzási célú megkeresésekhez, melyről később bármikor leiratkozhat.  

 9.8. A részvételi adatok elírásáért (név-, e-mail cím.), értesítési késedelemért, rajtuk kívül álló 
okkal (például az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy 
kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért a Szervező és 
Lebonyolító nem vállal felelősséget. A Résztvevő a tévesen szolgáltatott adatokból, vagy az e-
mail fiókja levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményért maga felel. 
A Szervező és Lebonyolító a játék weboldala és a játékot biztosító szoftver pontosságáért, 
megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen 
felelősséget nem vállal.  

9.9 A Játékos a nyereményjátékkal összefüggő adatkezelési hozzájárulását bármikor 
visszavonhatja a Nyeremény átvétele előtt a rdjobs@ericsson.hu e-mail címen azzal, hogy ez 
esetben a Játékban történő részvétele is meghiúsul. Az adatkezeléshez adott hozzájárulás 
visszavonása esetén a Résztvevő a nyerési lehetőséget elveszíti. A Résztvevő bármikor 
leiratkozhat az Ericsson karrierhírleveléről, megtilthatja a toborzási célú megkeresést, amely 
nem eredményezi a játékból való kizárást. A toborzási célú megkeresés ellen az Adatkezelési 

nyilatkozatban meghatározottak szerint az rdjobs@ericsson.hu e-mail címen tiltakozhat. 

9.10 Szervező jogosult a jelen Játékszabályzat feltételeit bármikor, egyoldalúan 
megváltoztatni. 

9.11 A jelen Nyereményjáték szabályzat elérhető a 
https://www.5gchallenge.hu/games/game_2020_all_year weboldalon. 

9.12 A játékkal kapcsolatos észrevételeket és kérdéseket a rdjobs@ericsson.hu címre várjuk. 

 


