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1. Szervező  



 

 

A Játék szervezője és lebonyolítója: HUFBAU Csoport Kft. (székhelye: 2161 

Csomád, Akácos út 10. képv.: Krass Árpád, ügyvezető), a továbbiakban: „Szervező”, 

a HUFBAU Csoport országos kiskereskedelmi egységei vásárlói számára 

nyereményjátékot hirdet (a továbbiakban: „Játék”).  

2. A Játék célja   

A Játék célja a Szervező marketing tevékenysége körében az üzletek és a márka 

népszerűsítése. 

3. A Játékban részt vevő személyek, részvételi jogosultság  

A Játékban részt vehet bármely 18 év feletti természetes személy, aki a Játék 

időtartama alatt, a HUFBAU Építőpont Hálózat online felületén az Otthonfelújítási 

támogatás és hitel összefoglaló pdf-jét megigényelte. (Weblap: 

https://hufbau.hu/nyeremenyjatek/) 

Korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen nyertes esetén a nyeremény 

átvételekor a törvényes képviselőjének kell az azonosításban és a nyeremény 

átvételében közreműködnie.  

Játékos a Játékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a 

Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben Játékos a jelen 

Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, vagy azzal 

szemben kifogással él, a Játékban nem jogosult részt venni és a Játékból 

automatikusan kizárásra kerül.  

A jelen Játékszabályzat által nem szabályozott kérdésekre a vonatkozó hatályos 

jogszabályok rendelkezései az irányadók.  

3.1. Kizárt személyek köre:  

A Játékban a Szervező, Szervező megbízottjai, dolgozói és közreműködői, és ezen 

személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói érvényesen 

nem vehetnek részt.  

A Játékból kizárásra kerülnek továbbá azok a Játékosok, akik a nyereményjáték 

szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a 

nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a 

nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a 

Játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen 

cselekmény észlelése esetén a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, vagy 



 

 

kizárja a Játékost a Játékból, annak értesítés mellett.  Ilyen esetben a Szervező 

mindennemű felelősségét kizárja. 

4. A Játék időtartama, menete 

A Játék a Szervező által való közzétételétől, azaz: 2021. július 12. napjának 00 óra 

00 perctől számított határozott időtartamig tart, melynek lejárta: 2021. augusztus 8. 

napja 23 óra 59 perc.  

A Szervező a Játékot a fenti időtartamra szervezi meg. A Játékban való részvételhez 

a Weblapon történő regisztrációnak ebben az időtartamban kell megtörténnie. A 

Jelen pontban meghatározott időtartamon kívül eső regisztrációk a Játékban nem 

vehetnek részt. 

Egy felhasználóhoz egy regisztrált felhasználói profil tartozhat. A regisztrálók egyedi 

azonosítója a regisztrációs során megadott e-mail cím, így egy e-mail cím csak 

egyszer kerülhet regisztrálásra. 

5. A Nyeremény  

5.1. A Szervező által felajánlott Nyeremények:  

5.1.1. Heti nyeremény: 4 db 100.000 Ft-os HUFBAU Ajándékkártya (hetente 1 

db) 

5.1.2. Főnyeremény: 1 db 250.000 Ft-os HUFBAU Ajándékkártya 

A Nyertesek száma összesen: 5 fő.  

Pótnyertesek száma összesen: 5 fő.  

A Nyeremények jóváírása a Nyertes HUFBAU Hűségkártyáján történik. A nyeremény 

másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható. A nyereményként felajánlott 

pontok 2021. november 30-ig vásárolhatóak le, a HUFBAU Építőponthálózat 

Hűségkártya Programot üzemeltető áruházaiban. 

A sorsolás alkalmával valamennyi játékos közül kerülnek kisorsolásra a jelen 

pontban megjelölt Nyeremények.  

Egy Játékos a Játék ideje alatt legfeljebb egy Heti nyereményt nyerhet meg. Azon 

jelentkezők, akik nem nyertek Heti nyereményt, a következő heti sorsoláson 

automatikusan részt vesznek, nincs szükség új regisztrációra.  

6. Sorsolás  



 

 

A Nyertesek meghatározása egy 2 tagú sorsolási bizottság (a továbbiakban:” 

Sorsolási Bizottság”) jelenlétében történik meg. A Sorsolási Bizottság a 

véletlenszerűség elvének eleget téve, gépi sorsolás útján sorsolja ki a Játék 

Nyerteseit. A Sorsolási Bizottság biztosítja a sorsolás Játékszabályzatnak megfelelő 

lebonyolítását, illetve a jegyzőkönyvben rögzíti a sorsolás menetét, így különösen a 

sorsolás időpontját, a Nyerteseket. A Bizottság az egyes nyereményekre 1-1 

Nyertest, és 1-1 Pótnyertest sorsol ki.  

A játék időtartam alatt összesen 5 sorsolásra kerül sor, 4 Heti nyeremény sorsolásra, 

valamint 1 Főnyeremény sorsolásra. A sorsolások időpontjai a következők: 

6.1.1. Első Heti nyeremény sorsolás: 2021. július 21. 15.00 

6.1.2. Második Heti nyeremény sorsolás: 2021. július 28. 15.00 

6.1.3. Harmadik Heti nyeremény sorsolás: 2021. augusztus 4. 15.00 

6.1.4. Negyedik Heti nyeremény sorsolás: 2021. augusztus 11. 15.00 

6.1.5. Főnyeremény sorsolás: 2021. augusztus 11. 15.15 

6.2. A Nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha:  

6.2.1. A Nyertes közzétételétől számított 14 napon belül nem jelentkezik a 

Szervezőnél a Nyeremény átvétele céljából (Jelentkezési határidő);  

6.2.2. A Nyertes a sorsolást követően, a Szervezővel előre egyeztetett 

időpontban a nyereményt nem veszi át, ebben az esetben a nyereményre 

szóló jogosultságát véglegesen elveszíti;  

6.2.3. Bármely okból érvénytelen a Játékban történő részvétele;  

6.2.4. Jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti;  

6.2.5. A Nyeremény átvételét visszautasítja.  

A Nyertes kiesése esetén a Nyereményt az adott Nyereményre kisorsolt Pótnyertes 

jogosult átvenni a jelen Játékszabályzatban rögzített feltételek szerint. Amennyiben a 

Pótnyertes sem jelentkezik a Nyeremény átvétele érdekében a Szervezőnél a jelen 

pontban írt Jelentkezési határidőben, abban az esetben az adott Nyeremény nem 

kerül átadásra. 

Szervező a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a 

felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett 

rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával 

kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében 

érvényesítheti 



 

 

7. A Nyertesek értesítése, a Nyeremény átvétele  

A Szervező a sorsolás eredményeként a Nyerteseket a regisztráció során megadott 

e-mail címen értesíti 3 alkalommal. 

A nyeremény átvétele személyesen történik, a Szervező Építőponthálózatának 

legközelebbi áruházában. 

A nyeremény átvétele során fotó és videóanyag készül, melyet a HUFBAU Csoport 

Kft. marketing tevékenysége során online felületein korlátozás nélkül felhasználhat. 

Amennyiben a Nyertes/Pótnyertes a felvételek készítéséhez és közzétételéhez, 

valamint neve közzétételéhez nem járul hozzá, úgy a Nyeremény átvételére nem 

jogosult. 

A Játékosok kötelesek együttműködni a Nyeremények átvétele érdekében. 

8. Adók és közterhek  

A Szervező vállalja, hogy kifizeti a Nyereményre esetlegesen közvetlenül 

alkalmazandó személyi jövedelemadót és a Nyereményekkel kapcsolatban 

közvetlenül felmerülő további adót vagy egyéb esetleges járulékot. A Szervező nem 

vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a 

nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.  

A Nyeremény átvételét követően a Nyertes/Pótnyertes további követelést 

Szervezővel szemben nem támaszthat. 

9. Szervező felelőssége 

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos 

adatszolgáltatásáért 

10. Vegyes rendelkezések  

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék 

időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.  

A jelen Nyereményjátékkal kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, így 

különösen a Játék szervezésével, lebonyolításával, marketingjével kapcsolatban 

felmerülő költségeket Szervező viseli.  



 

 

Jelen Játékszabályzat a Játék időtartama alatt, és a sorsolást követő 14 napig 

elérhető a Szervező székhelyén kifüggesztve és a kartya.hufbau.hu weboldalon. A 

Játékkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő kérdéseket személyesen Szervezőnél, 

illetve az info@hufbau.hu e-mail címre fogadjuk! 


