
Nyereményjáték szabályzat 
 

  

1. A nyereményjáték szervezője 

A verseny szervezője: HÖOK Közhasznú Nonprofit Kft. 

Székhelye: 1053 Budapest Ferenciek tere 7-8. 

 

2. A nyereményjáték célja 

A nyereményjáték célja, a „Hallgatók az innovációban” kérdőív kitöltésének népszerűsítése. 

 

A nyereményjáték során az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra: 

1. 1 db MacBook Air 13” 128 GB SSD (2017), 

2. 3 db Apple iPad 10.2” (2019) 32 GB Wi-Fi, 

3. 1 db EFOTT V.I.P. hetijegy 

4. 5 db EFOTT napijegy 

 

3. A nyereményjátékon való részvétel feltételei 

 

A nyereményjátékban részt vehet minden hallgató, aki a „Hallgatók az innovációban elnevezésű” 

kérdőív kitöltését követően a jelen játékszabályzatot a  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScd-

4Hx5O6yv3f9n8A545yGfveYI0_KMM5nT7jJJFKw26MMWA/viewform?usp=sf_link 

felületen elfogadja és az ott található „checkbox” kitöltésével a játékra jelentkezik, továbbá a 

jelentkezéskor megadja a nevét, lakcímét és e-mail címét. A nyereményjátékra jelentkezni a 

kérdőív kitöltésére nyitva álló időtartamon belül lehet.  

 

4. A nyereményjáték menete, a sorsolás   

 

A regisztráció lezárását követően a szervező legalább 3 főből álló sorsolási bizottságot köteles 

létrehozni. 

 

A sorsolási bizottság feladata a sorsolás részrehajlástól mentes, szabályszerű lebonyolításának 

felügyelete. A sorsolási bizottság személyesen ellenőrzi a sorsolás előkészítésének folyamatát, 

illetve a sorsolás lebonyolítását. A sorsolásban résztvevőket egyedileg beazonosítható módon (név 

és e-mailcím feltüntetésével) kell a sorsolás folyamán regisztrálni és egy elektronikus adatbázisban 

elhelyezni. 

 

A sorsolásra elektronikus úton sorsoló rendszer igénybevételével kerül sor. A sorsolás során 

nyereménytárgyanként külön-külön kerül kisorsolásra a nyertes résztvevő, tehát 

nyereménysorsolásra egymást követően tízszer kerül sor. 

Az első sorsolás alkalmával a sorsoló rendszer az adatbázisban szereplő résztvevők közül 

véletlenszerűen választja ki a nyertes résztvevőt a sorsolási bizottság jelenlétében. Ezt követően a  

nyertes kikerül a nyereményjátékban részt vevők adatbázisából, majd a ismételt sorsolásra kerül 

sor a sorsoló rendszer alkalmazásával a sorsolási bizottság jelenlétében. A harmadik, és ezt követő 

sorsolások a második sorolás során rögzítettek szerint valósul meg. A nyeremények a 2. pontban  

feltüntetett sorrendben kerülnek kiosztásra. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScd-4Hx5O6yv3f9n8A545yGfveYI0_KMM5nT7jJJFKw26MMWA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScd-4Hx5O6yv3f9n8A545yGfveYI0_KMM5nT7jJJFKw26MMWA/viewform?usp=sf_link


 

 A sorsolás előkészítéséről és lebonyolításáról sorsolási jegyzőkönyvet kell felvenni, amely 

tartalmazza: 

a) sorsolás helyszínét és időpontját, 

b) a sorsolás tárgyát, 

c) annak rögzítését, hogy a sorsoláson résztvevő valamennyi érintett regisztrálásra került, 

d) annak rögzítését, hogy a sorsolás során bármilyen rendkívüli esemény történt-e, illetve 

annak megállapítását, hogy a sorsolás szabályosan zajlott-e le. 

e) a sorsolási bizottság valamennyi tagjának aláírását és a keltezést. 

 

A sorsolás időpontja: 2020. április 3. 

 

6. A nyeremény átvétele 

 

A nyertest a szervező a kitöltéskor megadott e-mail címen értesíti. Amennyiben a nyertessel a 

megkeresést követő 30 napon belül nem tudja a szervező felvenni a kapcsolatot, úgy a szervező új 

sorsolást tart. 

 

A játékban résztvevők vállalják, hogy a nyeremény átvételekor személyazonosságukat 

személyazonosító okirattal igazolják. 

  

7. Személyes adatok kezelése 

 

Szervező tiszteletben tartja a versenyben résztvevők személyiségi jogait. A verseny során gyűjtött 

adatokat a szervező az adatkezelési tájékoztatóban rögzítettek szerint tárolja, harmadik 

személynek nem adja ki. Az adatok kezelését minden esetben az érvényes adatvédelmi törvény 

előírásainak betartásával végezi.  

 

8. Egyéb rendelkezések 

 

A versenyben résztvevő személy a versenyre való jelentkezéssel egyúttal nyilatkozik arra 

vonatkozóan, hogy a jelen Szabályzatot teljes egészében megismerte, megértette és az abban 

foglaltakat maradéktalanul elfogadja. 

 

A Facebook és az Instagram semmilyen szempontból nem felelős az ajánlatért, sem a 

lebonyolításáért, sem a végeredményéért. 

 

 

Budapest, 2020. március 4. 

 

 

        Maszlavér Gábor 

            ügyvezető 

           HÖOK Nkft. 
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