
„Nyerd meg a 10 db HONVÉD FC mez egyikét!” 

nyereményjáték részvételi és játékszabályzata 

 

I. A nyereményjáték szervezője 

 

A Honvéd Futball Club Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1194 Budapest, 

Temesvár utca 25/a, cégjegyzékszám: 01-09-717539, adószám: 13076494-2-43) mint 

szervező (továbbiakban: „Szervező”) ezúton nyereményjátékot (továbbiakban: „Játék”) 

hirdet, melyhez kapcsolódóan az alábbi játékszabályzat (továbbiakban: „Szabályzat”) 

rendelkezései szerint határozza meg a részvételi feltételeket, valamint a Játék 

lebonyolításának rendjét.  

 

II. A Játékban kisorsolt nyeremények 

 

A Játék során összesen 10 db egyenként 15.000,- Ft, azaz tizenötezer forint értékű 

BUDAPEST HONVÉD FC logóval ellátott futball mez kisorsolására kerül sor.  

 

A nyeremény készpénzre nem váltható, illetve más akcióval nem vonható össze.  

 

III. A Játék időtartama, lebonyolítása  

 

1. A Játék lebonyolítására 2022. március 29. napján 00 óra 00 perc és 2022. április 3. napján 

00 óra 00 perc közötti időtartamban kerül sor.  

 

IV. A részvétel feltételei 

 

1. A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött nagykorú, cselekvőképes természetes 

személy, aki nem áll a IV. 3. pontban meghatározott kizáró feltétel hatálya alatt, jelen van 

a 2022. április 2. napján 19:30 órakor , a Bozsik Arénában (1194 Budapest, Puskás Ferenc 

u. 1-3.) megrendezésre kerülő HONVÉD FC – PAKSI FC mérkőzésen (továbbiakban: 

„Mérkőzés”) és a III.1. pont szerinti időtartam alatt teljesíti a hírlevél feliratkozás céljából 

eszközölt regisztrációhoz szükséges feltételeket.  

 

2. A Játékben történő részvételhez szükséges, hogy a Játékos a 

https://www.honvedfc.hu/hirlevel link alatt működő weboldalon keresztül a hírlevél 

feliratkozás érdekében nevét (vezetéknév és keresztnév), valamint e-mail címét a Szervező 

rendelkezésére bocsássa, valamint elfogadja az adatvédelmi tájékoztató 

(https://www.honvedfc.hu/tartalom/adatvedelem), valamint a jelen Szabályzat 

rendelkezéseit.  

 

3. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, 

megbízottjai, alvállalkozói, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, 

valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb harmadik személyek, illetve ezen 

személyek közeli hozzátartozói. A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. 

§ (1) bekezdés 1. pontja értelmében közeli hozzátartozónak minősül a házastárs, az 
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egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-

, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.  

 

4. Valamennyi résztvevő tudomásul veszi, hogy a Játékra történő jelentkezés előtt az ő 

kötelezettsége előzetesen tájékozódni a jelen Szabályzat rendelkezéseiről, melynek 

elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat, e mulasztás nem eshet sem a 

Szervező, sem a Játék lebonyolításában résztvevő bármely más személy terhére.  

 

5. Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a jelen Szabályzatban rögzített 

feltételeknek, úgy a Szervező az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.  

 

6. A Játékos a Játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen 

Szabályzatban rögzített feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a 

Játékos a Szabályzat bármely rendelkezését nem fogadja el, Szervező a Játékost a Játékból 

kizárhatja. A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan játék, visszaélés, 

vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül kizárjon. 

 

7. Szervező kizárja a felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy 

azok a Játékos vagy a Szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában, avagy 

a Facebook közösségi oldalon merültek fel. 

 

8. A Játékos elismeri és tudomásul veszi, hogy kizárólagos felelősséggel rendelkezik az általa 

megadott adatok valódiságáért, hibamentességéért, Szervező a rendelkezésére bocsátott 

adatok valótlanságából vagy hibájából eredő mindennemű felelősséget kizár. 

 

9. A Játékban való részvételnek termék vagy szolgáltatás megvásárlása nem képezi feltételét, 

így a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény rendelkezései alapján 

ne kötött bejelentéshez vagy engedélyhez.  

 

V. A Játék menete 

 

1. A Játékon történő részvételre irányuló felhívás elérhető a Szervező által üzemeltetett, 

https://honvedfc.hu/  domain alatti weboldalon, valamint a kapcsolódó közösségi média 

felületeken (Facebook, Instagram, Twitter). A Játékra vonatkozó közleményben elérhető a 

hírlevélhez szükséges regisztrációs felületre mutató link 

(https://www.honvedfc.hu/nyeremenyjatek), melyen keresztül a Játékos önkéntes 

elhatározása alapján jogosult a Játékban való részvétel mellett dönteni és a regisztrációhoz 

szükséges adatokat megadni. 

 

2. A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékos korlátozás nélkül jogosult akként dönteni, 

hogy a regisztrációs folyamatot megszakítja, a böngésző elhagyásával, a böngésző ablak 

bezárásával a regisztráció bármikor félbeszakítható. A Játékos tudomásul veszi ugyanakkor, 

hogy a Játékban kizárólag a regisztrációs folyamat teljes véghezvitele esetén vehet részt. A 

Játékban való részvétel további feltétele, hogy a Játékos az adatvédelmi tájékoztatót 

elfogadja.  
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3. A Szervező vállalja, hogy a jelen Szabályzatot a Játék teljes időtartama alatt elérhetővé teszi 

az általa üzemeltetett, https://honvedfc.hu/nyeremenyjatek domain alatti weboldalon.  

 

4. A Nyertes kiválasztására a részvételi feltételeket maradéktalanul teljesítő Játékosok közül 

kerül sor az alábbiakban ismertetett, véletlenszerűséget biztosító sorsolási mód alkalmazása 

mellett.  

 

5. A sorsolást 3 főből álló sorsolási bizottság végzi. A sorsolásról a sorsolási bizottság 

jegyzőkönyvet vesz fel.  

 

6. A Mérkőzés félidejében 10 nyertes („Nyertes”) és 3 pótnyertes („Pótnyertes”) 

kisorsolására kerül sor, külön-külön meghatározva a szektor nevét, a sort és a szék számát, 

ahol a Nyertesek, illetve Pótnyertesen a Bozsik Arénában helyet foglalnak. A Nyertesek 

kiválasztása a Játékos által korábban megvásárolt jegy vagy bérlet alapján történik. 

 

7. A Nyertesek személyének közzétételére a Mérkőzés félidejében kerül sor a Bozsik 

Arénában elhelyezett kivetítőkön, illetve a hangosbemondó útján.  A Nyertesek és 

Pótnyertesek kötelesek a Szervezővel teljes körűen együttműködni abban, hogy a 

Nyeremény átadása megtörténjen.  

 

8. A Nyeremények átadására a Bozsik Arénában a Mérkőzést követő negyedórában, az „A” 

és „B” szektornál lévő kapunál kerül sor. Az a Nyertes, aki bármely oknál fogva a Mérkőzés 

végét követően nem tud a Nyeremény átvétele érdekében személyesen jelentkezni, köteles 

akadályoztatását a marketing@bhfc.hu e-mailcímen keresztül jelezni, a Mérkőzés végét 

követő legfeljebb 72 órán belül. Ezt követően a Szervező és a Nyertes közvetlenül 

egyeztetnek a Nyeremény átvételének módját, időpontját és helyét illetően. A Nyeremény 

átadásakor felek átvételi elismervényt készítenek.  

 

9. Amennyiben a Nyertes a megadott határidőn belül sem személyesen nem veszi át a 

Nyereményt, sem akadályoztatásának tényét nem jelenti be a megadott elektronikus 

elérhetőségen, vagy utóbb válik ismertté, hogy a részvétel feltételeit nem teljesíti, úgy a 

Nyeremény átvételére a Pótnyertesek egyike válik jogosulttá. Pótnyertes válik jogosulttá 

akkor is, ha a Nyertes a Nyereményről lemond vagy a Szervező a Játékból kizárja.  

 

10. A Pótnyertessel a kapcsolatot a Szervező e-mail útján veszi fel. Amennyiben a Pótnyertes 

nem jelentkezik vagy a Szervezővel a kapcsolatot nem veszi fel, úgy a további Pótnyertes 

válik jogosulttá a Nyereményre.  

 

VI. Adatkezelésre vonatkozó rendelkezések  

 

1. A Játékos a jelen Szabályzat és a Szervező Adatkezelési tájékoztatójának elfogadása útján 

beleegyezik abba, hogy személyes adatait a Szervező a jelen Játék lebonyolítása során 

felhasználja, a Nyeremények kisorsolásával összefüggésben, illetve a Nyertes személyek 

esetén a Nyeremények átadásával összefüggésben kezelje.  

 

2. A felhasznált adatok köre:  
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- Név (Vezetéknév és Keresztnév), 

- E-mailcím. 

 

3. A Játékosok a Játékban történő részvételükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy amennyiben 

nyertesként sorsolják ki őket, úgy nevüket a Facebook , Instagram felületein közzé tegyék.  

 

4. A Nyertes személyek a Nyeremény átvételekor készített átvételi elismervény útján önkéntes 

és kifejezett hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy róluk ellenszolgáltatás nélkül kép- és 

hangfelvétel készüljön, melyet a Szervező akár részben vagy egészben felhasználjon, illetve 

honlapján, illetve közösségi oldalain megjelentessen.  

 

5. A Szervező kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a személyes adatok tekintetében 

végzett bármilyen adatkezelési tevékenysége mindenkor megfelel a mindenkor hatályos 

jogszabályi előírásoknak, így különösen az általános adatvédelmi rendelet („GDPR”) 

rendelkezéseinek.  

 

6. A Nyereményjátékban résztvevő Játékosok adatainak kezelésére vonatkozó egyéb 

rendelkezéseket a Szervező Honlapján megtalálható mindenkori Adatvédelmi Szabályzat 

tartalmazza.  

 

VII. Záró rendelkezések 

 

1. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Szabályzatban foglalt feltételeket vagy a 

Játékot egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse, a Játékban való részvételre történő 

felhívást visszavonja. A Szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről 

szóló értesítést, a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a 

Játék kihirdetésére szolgáló linken. A Játékra regisztráló Játékosok felelőssége, hogy 

ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos 

döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton 

eljárás nem kezdeményezhető. A Játékos a Játék esetleges megszüntetése, vagy 

szüneteltetése, illetve a feltételek egyoldalú módosítása esetén a Szervezővel szemben 

semmilyen követeléssel nem léphet fel.  

 

2. Szervező kijelenti és vállalja, hogy amennyiben a Nyeremény igénybevételével 

kapcsolatban vitás kérdés merül fel, azokat megpróbálja a Játékossal elsősorban tárgyalásos 

úton, megegyezéssel rendezni. Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó. 

 

3. A Játék független a közösségi média felületektől (Facebooktól, Instagramtól), a közösségi 

média nem támogatja, és nem vesz részt bennük, a Játékot kizárólag a Szervező indítja. A 

Játék használata során a Játékos internetszolgáltatójának üzletszabályzata, valamint a 

közösségi média felületek szabályzatai változatlanul irányadóak. A Játékos tudomásul 

veszi, hogy az üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebesség a kiszolgáló technikai 

feltételeinek függvénye, és ezért a Szervező felelősséget nem vállal. A fentieket 

kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan, a Szervezőn és 

partnerein kívül álló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, 



lefedettség, kapcsolati hibák, az eszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati 

kapcsolat fenntartása. 

 

4. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Szabályzat keltének napján hatályos 

magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.  

 

Kelt.: Budapesten, 2022. március 28. napján  

 

Honvéd Futball Club Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

 

 


