
Egészségügyelet.hu - Nyereményjáték szabályzat 

  

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Bonmedibon Kft. által 

üzemeltetett www.egeszsegugyelet.hu domain cím alatti Nyereményjátékokra vonatkozik. 

A Nyereményjátékok szervezője a Bonmedibon Kft. játékonként eltérő szerződéses partnere 

(a továbbiakban: Szervező). 

A Játékban résztvevő pályázó, a részvétellel elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és 

magára nézve betartandónak ismeri el az abban foglaltakat. 

 

1. A részvétel feltételei 

A Játékban részt vehet minden Internet-felhasználó magánszemély 

(továbbiakban: Játékos). A játékokban részvételhez szükséges, hogy a Játékos az 

Egészségügyelet weboldalon regisztrált felhasználó legyen, illetve hozzájáruljon adatai 

Direkt Marketingben történő felhasználásához. 

A nyeremény átvételére csak a Nyertes, vagy a nyertes által meghatalmazott személy 

jogosult. A meghatalmazott személy biztos beazonosítására, a Nyertessel történő egyeztetés 

során kölcsönösen elfogadott egyéni megoldások lehetségesek. 

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek: 

• a Bonmedibon Kft. tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint azok közeli 

hozzátartozói; 

• a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok 

közeli hozzátartozói; 

• a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, 

munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói. 

 

2. A Nyereményjáték leírása 

Az adott játék részletes leírása a Egészségügyelet weboldal Nyereményjáték menüpontjánál 
tekinthető meg. Itt lehet regisztrálni, és megoldásokat beküldeni, és elolvashatóak a 
kapcsolódó anyagok. 

 

3. A Nyereményjáték időtartama 

A Nyereményjátékok leírásai tartalmazzák a beküldési határidőt, és a sorsolás időpontját is. 

A játékban részt venni a jelentkezési határidő napján 23.59-ig lehetséges, az ez után 

érkezett beküldések érvénytelenek. 

http://egeszsegugyelet.hu/nyeremenyjatek/


 

4. Jelentkezés a Nyereményjátékra 

A Nyereményjátékra jelentkezni  

- az adott játékban feltett valamennyi kérdésre válaszolva, vagy az adott Nyereményjátéknál 

egyéb pályázati feltétel teljesítésével, valamint  

- az adott Nyereményjátéknál kért adatok hiánytalan megadásával lehet. 

A Nyereményjátékra jelentkezés kizárólag az összes feltétel teljesülése esetén érvényes. 

FONTOS: egy személy kizárólag egy e-mail címről játszhat, és egy e-mailcímről legfeljebb 

egyszer próbálkozhat a megfejtés elküldésével. Ha valaki ezt nem tartja be akkor az 

kizárásra kerül az adott Nyereményjátékból. 

A Játékos csak abban az esetben vehet részt a Nyereményjátékban, ha elfogadta a jelen 

Szabályzatot, és hozzájárult személyes adatai kezeléséhez. 

 

5. Nyeremény 

A Nyereményjáték díját az adott játék leírása tartalmazza. 

A nyeremény másra át nem ruházható, kivéve külön egyeztetés alapján. 

A nyeremény nem váltható át pénzre. 

A Szervező kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi 

jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő további adó vagy egyéb járulék 

megfizetését is vállalja. 

 

6. Sorsolás 

A helyes választ beküldő Játékosok között, vagy a pályázati anyagot beküldő Játékosok 

között a sorsolás egy speciálisan erre kifejlesztett számítógépes programmal történik, 3 

személyből  álló sorsolási bizottság előtt, melyről hivatalos jegyzőkönyv készül. 

 

 

7. A Nyertes értesítése 

A nyertes minden esetben e-mail értesítést kap. Mivel az e-mail értesítés a levelező 

rendszerek spam mappájába is kerülhetnek, vagy a megadott email címet elírhatja a játékos, 

ezért a weboldalon is közzétesszük a nyertesek nevét. Ha egy Játékos levelet nem kap, de 

megtalálja a nevét a nyertesek listájában a kapcsolat@egeszsegugyelet.hu e-mail címen 

jelentkezzen, feltüntetve azt, hogy melyik nyereményjátékban, és mikor nyert.  

mailto:kapcsolat@egeszsegugyelet.hu


Amennyiben a nyertes a nyeremény átadásához/átvételéhez szükséges adategyeztetést 

nem végzi el az értesítést követő 15 napon belül, vagy az együttműködést megtagadja, a 

nyereménytől elesik, és a Bonmedibon Kft.-t, valamint a Szervezőt semmilyen felelősség 

nem terheli. 

 

8. A nyeremény kézbesítése 

A nyereménytárgyak kézbesítését a Játék Szervezője intézi. A postázás átfutási ideje akár 

két hét is lehet. Mindent megteszünk a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében. 

A nyereményeket csak magyarországi címre van lehetőség kérni. 

A kézbesítéssel kapcsolatos reklamációkat a Szervezőhöz kell eljuttatni. 

Szolgáltatás nyeremény esetén (pl. vizsgálat, kezelés, utazás): A Szervezővel kell felvenni 

a kapcsolatot szolgáltatás igénybevételéről. 

Belépő nyeremények esetén: Bármely konkrét időponthoz kötött díjat kínáló 

Nyereményjátékunknál különösen figyelnie kell a résztvevőknek, mert más időpontban nem 

tud a Szervező belépőjegyet biztosítani. 

A belépőjegyek nem kerülnek postázásra, hanem az adott rendezvényen vehetők át a 

kezdés előtt, vagy belépőjegy nélkül, a nyertesek nevét tartalmazó lista alapján történik a 

beléptetés, a személyazonosság igazolásával, ezt a felajánló intézmény bonyolítja le. 

Abban az esetben ha a nyeremény átvétele a nyertes e-mail címére megküldött kóddal vagy 

jelszó bemondásával lehetséges, úgy a Szervező mindent elkövet annak érdekében, hogy a 

kódot/jelszót kizárólag az arra jogosult nyertes ismerje meg. A Játékoshoz eljuttatva annak 

titkosságáért már a Játékos felel. A díjat a kódot/jelszót elsőként felmutató személy veheti 

igénybe. 

A Játékos köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem 

tesz eleget, és az átvétel nem jön létre, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, avagy 

nem vehető igénybe, és a Bonmedibon Kft.-t, valamint a Szervezőt semmilyen felelősség 

nem terheli. 

 

 

9. Adatkezelés 

A Játékosok személyes adatainak kezelésére az egeszsegugyelet.hu oldalon található 

Általános Felhasználási Feltételek, valamint a medibon.hu Általános Felhasználási 

Feltételekből erről szóló pontok rendelkezései vonatkoznak. Egyedi Adatkezelési 

Tájékoztatónak is minősül ez a Szabályzat. 

http://egeszsegugyelet.hu/wp-content/uploads/egeszsegugyelet-altalanos-felhasznalasi-feltetelek.pdf
http://www.medibon.hu/aff
http://www.medibon.hu/aff


Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul a 

személyes adatok felvétele, a nyertesek személyes adatainak kezelése. 

A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy a személyes adatai 

a Bonmedibon Kft. adatbázisába kerüljenek (Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-

74893/2014.) és azokat a Bonmedibon Kft. kezelje az alábbiak szerint: 

 

•    a Játék során beküldött fényképeket Játék időtartama alatt az Egészségügyelet 

weboldalon a Nyereményjátékkal kapcsolatosan közzé tegye. A Játékos szavatolja, hogy 

abban az esetben ha a fényképen a Játékoson kívül más személy is szerepel, vagy a 

beküldött fotó közzététele harmadik személy hozzájárulásához is kötött, akkor a Játékos 

rendelkezik e személy(ek) közzétételhez való hozzájárulásával. 

•    a győztes Játékos nevét és szükség esetén a lakcíme adatait tartalmazó sorsolási 

jegyzőkönyvet a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 

169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben 

meghatározott elévülési ideig a székhelyén megőrizze; 

•    a győztes Játékos nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével), valamint 

fénykép beküldése esetén fényképét a sorsolást követő akár 12 hónapig is az 

Egészségügyelet weboldalon a Nyereményjátékkal kapcsolatosan közzé tegye;  

•    a győztes Játékos név, lakcím és telefonszám adatait a nyereménye kézbesítése, avagy 

a megnyert szolgáltatás igénybevétele, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli 

kötelezettségek teljesítése érdekében a Bonmedibon Kft. átadja a Szervezőnek, mint önálló 

adatkezelőnek, illetve a Szervező átadja az adatfeldolgozóként eljáró Magyar Posta Zrt-nek 

(1122 Budapest, Krisztina krt. 6-8.), vagy a DHL Express Magyarország Kft-nek (1097 

Budapest, Fehérakác u. 3.), vagy a GLS Hungary Kft-nek (2351 Alsónémedi, Északi 

Iparterület, GLS Európa u. 2.), vagy a  DPD  Hungária  Futárpostai  Csomagküldő  

Szolgáltató  Kft-nek  (székhely: 1158  Budapest,  Késmárk  u. 14.  B.ép) 

A Bonmedibon Kft. adatkezelési gyakorlatáról, a Játékost megillető adatkezelési igényekről 

(Igényérvényesítési cím: kapcsolat@egeszsegugyelet.hu) és egyéb a Nyereményjáték 

szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről a Bonmedibon Kft. Általános 

Felhasználási Feltételei rendelkeznek. 

Az a Játékos, aki hozzájárult ahhoz, hogy a Szervező termékeivel/szolgáltatásival 

kapcsolatos anyagokat küldjön számára, valamint ahhoz, hogy ennek érdekében 

a Bonmedibon Kft. a Játékra történő regisztrációkor megadott adatait átadja a Szervezőnek, 

mint adatkezelőnek, azonban adatai jövőbeli használáshoz mégsem kíván hozzájárulni, 

nevének és címének megadásával írásban postai úton, vagy elektronikus levélben kérheti 

adatai törlését a Szervezőtől, a nyertesek elengedhetetlen adatkezelésén túlmenően. A 

http://www.medibon.hu/aff
http://www.medibon.hu/aff


Szervező adatkezelésével kapcsolatban a Szervezőtől kérhet a Játékos további 

információkat, és érvényesítheti adatkezelési igényeit. A Játékból történő kizárás nem jelenti 

az üzletszerzési illetve marketing célú hozzájárulások visszavonását. 

 

10. Felelősségkizárás 

A beküldött pályázatok hiányosságáért, úgymint név-, címelírás, stb, és az értesítési, vagy 

szállítási késedelemért a Bonmedibon Kft. nem vállal felelősséget. A Játékos az általa 

tévesen megadott adatokból, illetve a postafiókja levélfogadásra képtelen állapotából adódó 

valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékra 

történő jelentkezéskor, és azt követően a Bonmedibon Kft.-nek és a Szervezőnek nem áll 

módjában ellenőrizni. Az ezzel kapcsolatos felelősség és minden jogi és anyagi 

következmény minden esetben a Játékost terheli. 

A Bonmedibon Kft. a nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a magyar 

jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják a felelősség kizárását. A nyertes a Szervezővel 

szemben érvényesítheti esetlegesen felmerülő igényeit. 

A Bonmedibon Kft. kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a 

Nyereményjátékokban való részvétel során, a Nyereményjáték esetleges hiányosságaiból, a 

Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó 

veszteségekért, károkért, költségekért. A Játékos a Nyereményjátékban történő részvétellel 

kifejezetten lemond a Nyereményjáték lebonyolításával, a sorsolással, a nyertesekkel, a 

nyereményekkel kapcsolatos, a Bonmedibon Kft.-vel, a Szervezővel vagy bármely harmadik 

személlyel szembeni bármely jogorvoslati út igénybevételének lehetőségéről. 

A Bonmedibon Kft. a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, 

teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. A 

Bonmedibon Kft. nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a 

Nyereményjáték, avagy a Nyereményjátékot, továbbá a jelen Szabályzatot tartalmazó 

weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Bonmedibon Kft. nem felel továbbá 

a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért. 

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik 

személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Bonmedibon Kft.-vel vagy Szervezővel 

szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden 

a Bonmedibon Kft. és/vagy a Szervező által megkövetelt intézkedést megtenni, és a 

Bonmedibon Kft.-nek és/vagy a Szervezőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni 

hátrányt és költséget, ami a Bonmedibon Kft.-t és/vagy a Szervezőt a Játékos bármely 

jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri. 



 

 

 

11. Egyéb 

A Bonmedibon Kft és a Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat 

megváltoztatására. 

A Szabályzat elérhető  az egyesegugyelet.hu weboldalon. 

A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN való részvételt vagy a nyereményben való részesülést a 

Szervező nem köti pénz fizetéséhez vagy vagyoni előny nyújtásához a játékos részéről, 

illetőleg Bonmedibon Kft.-től vagy mástól való vásárláshoz vagy szolgáltatás 

igénybevételéhez sem. Mindezek alapján a NYEREMÉNYJÁTÉK nem minősül a 

szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá tartozó bejelentés-, 

vagy engedélyköteles játéknak. 

A NYEREMÉNYJÁTÉK lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen szabályzat 

szerint történik. Amennyiben a jelen szabályzat valamely kérdést nem szabályozna, úgy a 

hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

Ha a felhasználó a szabályzatot - annak bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja 

el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a NYEREMÉNYJÁTÉKBAN nem vehet részt, 

illetve abból kizárásra kerül. 

  

Kelt: Budapest, 2015. október 15. 

 


