
A „Vegyen Éves Budapest-bérletet, és nyerjen!” nyereményjáték szabályzata 
 

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 

1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19–21. cégjegyzékszáma: 01-10-046840, 

továbbiakban: BKK vagy BKK Zrt.) nyereményjátékot (továbbiakban: Játék) szervez 

Budapesten 2016. december 15. és 2017. január 31. között azon ügyfelei részvételével, akik 

2016. december 1-jétől 2017. január 31-éig Éves Budapest-bérletet vásárolnak. A Játékban 

azok a magánszemélyek vehetnek részt, akik 2016. december 1. és 2017. január 31. között 

nyitvatartási időben bármilyen típusú Éves Budapest-bérletet vásárolnak, majd az ahhoz 

kapott nyereményszelvényen megadják adataikat, és bedobják a BKK Ügyfélközpontjaiban 

kihelyezett gyűjtőládába. Vagy a kitöltött nyereményszelvényt a pénztárosnak visszaadják, 

hogy ő helyezze el azt a gyűjtődobozba. Az akció meghirdetése előtt, de 2016. december 1. 

után vásárolt Éves Budapest-bérlet-tulajdonosok a BKK Rumbach Sebestyén utca 19–21. 

szám alatt található ügyfélközpontjában kérhetik el és dobhatják nyereményszelvényüket a 

gyűjtődobozba. A Játék végén a négy nyertest a szelvényeket kitöltő vásárlók közül sorsoljuk 

ki.  

A Játék szervezője a BKK Zrt. (székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19–21., 

cégjegyzékszáma: 01-10-046840) 

  

1. A Játékban részt vevő személyek 

  

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy (továbbiakban: 

Játékos), aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik. Amennyiben a 

Nyertes cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, nevében kizárólag törvényes 

képviselője – e minőségének igazolásával – járhat el.  

  

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek: 

Budapest Főváros Önkormányzatának mint a BKK Zrt. tulajdonosának kormánytisztviselői, 

közalkalmazottai, valamint egyéb jogviszony alapján alkalmazott munkavállalói; a BKK Zrt. 

vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint a fenti személyek a polgári 

törvénykönyvről szól 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja 

szerinti közeli hozzátartozói.  

  

2. A Játék leírása 

  
A Játékot Budapest közterületi reklámfelületein, járműbelsőkben, a BKK Ügyfélcentrumaiban, 

a BKK Facebook-oldalán és a BKK honlapján hirdetjük meg. A Játékban a jelen szabályzat 

feltételeinek betartásával vehetnek részt a Játékosok, amennyiben 2016. december 1. és 

2017. január 31. között Éves Budapest-bérletet vásárolnak, és a vásárláskor kapott 

hiánytalanul kitöltött nyereményszelvényt a BKK Ügyfélközpontjaiban a gyűjtőládákba helyezik 

vagy visszaadják a pénztárosnak, aki azt a gyűjtődobozba teszi. A Játékban részt vevők az 

adataik megadásával elfogadják a Játék szabályait, részvételi feltételeit. A Nyerteseket a 

nyereményszelvényt kitöltők közül sorsoljuk ki. 

 



3. A Játék időtartama 

  

A Játék 2016. december 15-én, 10 órától 2017. január 31-én, 22 óráig tart, mindennap, a BKK 

Ügyfélközpontok és BKK-pénztárak nyitvatartási idejében. 

4. A Játék helyszíne 

A Játék helyszíne a BKK összes ügyfélközpontja, ügyfélszolgálata és pénztára, ahol Éves 

Budapest-bérletet értékesítenek. 

 

5. Jelentkezés a Játékra 

  

A Játékra jelentkezni a helyszínen bármilyen típusú Éves Budapest-bérlet vásárlásakor kapott 

nyereményszelvényen a kért adatok (Éves Budapest-bérlet száma, név, cím, telefonszám, 

érvényes e-mail-cím – amennyiben van –, életkor) megadásával lehet. A hiánytalanul kitöltött 

nyereményszelvényeket a gyűjtődobozba kell bedobni, vagy a pénztárnál történő vásárláskor 

a pénztárosnak kell visszaadni, aki a nyereményszelvényt a gyűjtődobozba helyezi. Egy 

személy egy Éves Budapest-bérlet vásárlásával csak egy nyereményszelvényt tölthet ki. 

Amennyiben a Játék ideje alatt egy személy több Éves Budapest-bérletet vásárol, újabb 

nyereményszelvényt jogosult kitölteni és leadni. A játékban való részvétel feltétele, hogy a 

nyereményszelvényen lévő kérdésre (Melyik a kedvenc járata?) a játékra jelentkező személy 

válaszoljon. Nem vehet részt a nyereményjátékban az a játékra jelentkező személy, aki a 

nyereményszelvényen lévő kérdésre nem válaszol. 

 

6. Nyeremények 

  

A Játék nyereményei (a továbbiakban: Nyeremény)  
 

1. Főnyeremény 

Az OTP Travel által szervezett 2 fős utazás „Közép-mediterrán csodák – MSC csoportos 

tengeri hajóút” teljes ellátással 2017. április 30. és 2017. május 7. között. 

A nyeremény tartalma: 

- az illeték és a szervizdíj (amit a lenti linken extrának tüntettek fel, de a nyeremény 
tartalmazza), illetve 

- utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest–Milánó–Budapest 
útvonalon, turistaosztályon, 

- transzfer autóbusszal, 
- 7 éjszaka szállás a hajón külső, ablakos „bella" típusú kabinban, 
- teljes ellátás a hajón (korlátozott italfogyasztással: a teljes ellátás nem tartalmazza az 

üdítőket és az alkoholos italokat, de fejenként 14 palack 1 literes vizet igen), 
- panorámás városnézés Milánóban, 
- a hajó legtöbb szórakoztató- és sportlétesítményének használata, 
- baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás, 
- magyar idegenvezető. 

 



Bővebb információk: http://hajosut.hu/ajanlatok/kozep-mediterran-csodak-msc-csoportos-

tengeri-hajout 

 

2. és 3. Nyeremény 

Egy-egy db 1 évig érvényes éves fürdőbérlet, mely a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. 

(továbbiakban: BGYH) összes, egész évben nyitva tartó fürdőjébe érvényes: „Rudas Fürdő 50 

alkalmas csoportos komplex bérlet kabinhasználattal”. A bérleteket a BGYH biztosítja, a bérlet 

pontos megnevezése: 50 alkalmas, csoportos, kabinos, komplex Rudas-bérlet. A bérletek a 

kiállításuktól számított egy évig érvényesek, melyekkel a BGYH összes, egész évben nyitva 

tartó fürdője látogatható, nem csak a Rudas fürdő. A Rudas fürdőben a bérlet a fürdő teljes 

területére (termálrészleg, uszoda, wellnessrészleg) érvényes. A termálrészleg használata nem 

hétköznapokon nem koedukált: kedden kizárólag hölgyek látogathatják, a hét többi napján 

kizárólag férfiak. A csoportos megnevezés azt jelenti, hogy a bérlet nem névre szóló, és egy 

alkalommal akár több személy is beléphet vele a fürdőbe a bérleten lévő alkalmak erejéig. 

(Tehát mehet egyszerre egy 10 fős csoport vagy egy pár, de akár egy személy is 

felhasználhatja mind az 50 alkalmat.) A bérleteket kizárólag a normál napközbeni nyitvatartási 

időben lehet igénybe venni fürdőzésre; éjszakai fürdőzésre, zárást követő rendezvényekre 

nem használhatók. 

Bővebb információk: http://www.rudasfurdo.hu/arak 

4. nyeremény 

Egy db családi éves bérlet az állatkertbe, ez összesen 2 db „Gyermek + kísérő bérlet”. (A 

bérlet csak a gyermek fényképét tartalmazza, akit akár minden alkalommal más felnőtt 

családtagja kísérhet el. A bérlet tulajdonosa a gyermek, tehát az ő jelenléte nélkül más 

személy a bérletet nem használhatja belépésre.)  

Bővebb információ: http://www.zoobudapest.com/rolunk/jegyarak 

A Nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható. 

 

7. Nyertesek 
 

A sorsolásban részt vesz minden Játékos, aki megfelel az 1. pontban foglaltaknak, és a 2. 

pontban szereplő Játékleírás szerint érvényes nyereményszelvényt dob a gyűjtőládába vagy 

ad át a pénztárosnak. A Nyertesek kiválasztása kézi sorsolással, a BKK Zrt. sorsolási 

bizottsága előtt történik 2017. február 2-án, 14 órakor.  
 
A Nyertesek kiválasztásáról hivatalos jegyzőkönyv készül. A 4 Nyertes mellett 4 Pótnyertes 
kiválasztására kerül sor. 

 

8. Nyertesek értesítése 

  

A Nyertesek nevét 2017. február 2-án, 15 és 17 óra között teszi közzé a BKK saját Facebook-

oldalán, továbbá a Nyertesek a nyereményszelvényükön megadott elérhetőségük 

valamelyikén is értesítést kapnak. Amennyiben a Nyertes 48 órán belül nem elérhető vagy 

http://hajosut.hu/ajanlatok/kozep-mediterran-csodak-msc-csoportos-tengeri-hajout
http://hajosut.hu/ajanlatok/kozep-mediterran-csodak-msc-csoportos-tengeri-hajout
http://www.zoobudapest.com/rolunk/jegyarak


nyereményéről írásban vagy szóban lemond, a Pótnyertesek közül a kihúzás sorrendjében 

következő lesz a Nyertes.   

 

9. A Nyeremény átvétele 

  

A Szervező által küldött értesítő e-mail – amennyiben a nyertes nem rendelkezik e-mail 

címmel, úgy a Szervező telefonos értesítése – tartalmazza a Nyeremény átvételi helyét, 

időpontját, tájékoztatást az átvétel módjáról, valamint egy kontakt személy elérhetőségét. A 

Nyeremény átvételekor a Nyertes köteles érvényes okmánnyal (arcképes személyi igazolvány, 

útlevél) igazolni, hogy a 18. életévét betöltötte. Amennyiben ezt igazolni nem tudja, úgy a 

Nyeremény átvételére nem jogosult, helyébe a kihúzás sorrendjében következő pótnyertes 

lép. 

 

Amennyiben a megjelölt határidőig a Nyertesek és a Pótnyertesek a Nyereményt nem veszik 

át, illetve érvényes okmánnyal nem tudják igazolni, hogy a 18. életévüket betöltötték, akkor a 

BKK Zrt. fenntartja a jogot arra, hogy a Nyereményt másnak ne adja ki. Újabb pótsorsolást 

nem rendez. 

 

10. Felelősség kizárása 

 

A BKK Zrt. kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban 

való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék 

késéseiből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. 

A Szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban 

esetlegesen előforduló nyomdai, illetve egyéb hibáért. 

 

11. Adatkezelés 

 

A Játékban részt vevő személyek a Játékban részvételükkel automatikusan hozzájárulnak 

ahhoz, hogy megadott adataik (név, e-mail-cím, lakcím, telefonszám, életkor) a BKK Zrt. mint 

adatkezelő adatbázisába kerüljenek, és azokat minden további engedély és ellenszolgáltatás 

nélkül kezelje (a Nyertesek kiválasztása, a Nyertesek értesítése és a Nyertesek kiválasztásáig 

érkező reklamációk kezelése céljából), legfeljebb a kiválasztást követő 6 hónapig. 

Az adatkezelő által használt adatok vonatkozásában a Játékban részt vevő személyt megilleti 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (Infotv.) 14–18. §-aiban meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges 

jogérvényesítési igényét pedig a mindenkor illetékes bíróság előtt gyakorolhatja. 

A BKK Zrt. a személyes adatokat az Infotv. rendelkezései szerint bizalmasan kezeli a 

Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között. 

 

12. Egyéb 

  

A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot. A 

Játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes. 

 



A Nyertes vállalja, hogy a BKK Zrt. a nevét, a nyerés tényét Facebook-bejegyzésben a 

Játékkal kapcsolatban közzétegye. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyertesről, a 

Nyeremény átadásáról fényképek készülhetnek, azokat a BKK marketingcélra felhasználhatja. 

 

Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban rögzített 

feltételeknek, úgy a BKK Zrt. az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. 

 

A BKK Zrt. fenntartja a jogot a Játékszabályzat módosítására, amelyet ezt követően 

haladéktalanul közzétesz Facebook-oldalán. 

  

BKK Zrt. 


