
A Nyereményjáték szabályzat 

(továbbiakban: Szabályzat) a HUNGEXPO 

Zrt. által szervezett HUNGAROMED 

Egészségügyi és Orvostechnológiai Kiállítás 

és Konferencia rendezvényhez köthető 

ingyenes Nyereményjátékra vonatkozik a 

szóban forgó Játéknál feltüntetett egyedi 

feltételekkel együtt. 

A HUNGEXPO Zrt. „Ajándék hétvégi tesztvezetés” elnevezéssel új 

nyereményjátékot (továbbiakban: Játék) szervez. A nyereményjáték a 

HUNGAROMED weboldalán (http://hungaromed.hu/) érhető el. 

1. Szervező és Lebonyolító  

A Játék szervezője a HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központ Zrt., 

székhely: 1101 Budapest Albertirsai út 10., cégjegyzék száma: 01-10-041503 (a 

továbbiakban: Szervező).  

A Játékban résztvevő személy a részvétellel automatikusan elfogadja a Szabályzat 

rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat 

2. Részvételi feltételek  

• A Játékban kizárólag 18. életévüket betöltött, cselekvőképes természetes 

személyek vehetnek részt,  

• akik látogatóként érvényes e-mail címmel regisztráltnak a HUNGAROMED 

Egészségügyi és Orvostechnológiai Kiállítás és Konferencia online látogatói 

regisztrációs felületén, 

(https://eregistrator.hu/ereg/registration.php?ltid=LB&idid=85&prid=MED19&

mode1=K&lngid=hu&flogo=0&flag=0&c=0&pridv=1) 
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• és ott megjelölik a „Részt veszek a nyereményjátékban” jelölőnégyzetet és 

hozzájárulnak adataik átadásához a C Automobil Import Kft. és a P Automobil 

Import Kft. részére marketing célú felhasználáshoz, továbbá 

• 2019. október 7-9. között belépnek a rendezvényre. 

• Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel, illetve érvényes személyi 

igazolvánnyal rendelkeznek (a továbbiakban: Játékos),  

A Játékos a HUNGAROMED HUNGAROMED Egészségügyi és Orvostechnológiai 

Kiállítás és Konferencia online látogatói regisztrációs felületén megjelölt „Részt 

veszek a nyereményjátékban” jelölőnégyzetet bejelölésével elfogadják a jelen 

Játékszabályzat valamennyi rendelkezését.  

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, 

teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a 

kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja 

olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) 

kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a 

hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat 

fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű 

felelősséget kizár.  

A Játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, valamint e személyeknek a 

hatályos Ptk. 8:1.§ (1) bekezdésének 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, 

valamint a Játék lebonyolításában résztvevő egyéb közvetlen közreműködők és 

azok közeli hozzátartozói. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra 

kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy 

természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem valós e-mail cím 

regisztrációval vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket 

ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen résztvevőknek minősülnek 

például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében 

társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják 

cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel 

megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. 

Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt 

a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési 



esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító 

résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a 

Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak. Szervező a nem valós adatokat 

megadó résztvevőket automatikusan kizárhatja a Játékból. A kizárás fentieken 

kívüli egyéb eseteit jelen Játékszabályzat 7. pontja részletezi. A Játék 

lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint 

történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a 

hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.  

3. A Játék időtartama  

A Játék 2019. szeptember 04. 12:00-tól 2019. október 9. 17:00-ig tart.  

4. A Játék menete  

A Játékban azok a Játékosok vehetnek részt, akik látogatóként regisztrálnak a 

HUNGAROMED Egészségügyi és Orvostechnológiai Kiállítás és Konferencia online 

látogatói regisztrációs felületén, ott a regisztráció során megjelölik a „Részt veszek 

a nyereményjátékban” jelölőnégyzetet és a válasz e-mailben kapott belépővel 

legalább egy alkalommal belépnek a rendezvényre.  

Játék időtartamát követően a Szervező 3 nyertes játékost sorsol ki, aki az 5. pont 

szerinti hétvégi tesztvezetés nyertese lesz, továbbá 3 tartaléknyertes játékost 

sorsol ki. A tartaléknyertesek – kisorsolásuk sorrendjében – abban az esetben 

léphetnek a nyertesként kisorsolt Játékos helyébe, amennyiben a nyertes 

Játékossal a jelen Játékszabályzat szerinti időtartamon belül nem sikerül a 

kapcsolatot felvenni illetve Pályázata a Játékból a Játékszabályzat rendelkezése 

alapján kizárásra kerül.  

Egy személy csak valós személyes adatokkal és egy alkalommal jogosult játszani 

a Játék teljes időtartama alatt, és egy Pályázatot nyújthat be.  

A Lebonyolító jogosult a beérkezett regisztrációk megvizsgálására, hogy azok 

megfelelnek-e a jelen Játékszabályzat 2. pontjában és a 4. pontban meghatározott 

feltételeknek. Az ezen feltételeknek meg nem felelő Pályázatok érvénytelenek, így 

azok a Játékban nem vehetnek részt.  



A Játékos adatainak hiányosságáért, hibájáért, késedelméért a Szervező 

semmilyen felelősséget nem vállal.  

5. Nyeremény  

Nyeremény: az alábbi 3 db személygépjármű egyikények ingyenes tesztevezése 

egy hétvégére: 

• DS 7 Crossback SUV modell 

• Citroën C5 Aircross SUV modell 

• Peugeot 508 SW modellt 

A sorsolás helye a Szervező székhelye: 1011. Budapest Albertirsai út 10.  

A sorsolás időpontja: 2019. október 8., 14:00  

A sorsolás módja: véletlen kiválasztásos gépi sorsolás, 2 tagú sorsolási bizottság 

jelenlétében. A sorsolás nem nyilvános.  

6. A nyeremény felajánlója 

C Automobil Import Kft., és P Automobil Import Kft., aki a sorsolást követően 

felveszi a kapcsolatot a nyertesekkel és tájékoztatja őket a nyeremény átvételének 

módjáról. A kapcsolatfelvétel után a Szervezőnek további kötelessége és 

felelőssége a nyereményjátékkal kapcsolatban nincs. 

7. Nyertesek értesítése és nyeremények átvétele  

A nyertesek a látogatói regisztrációs felületen megadott e-mail cím alapján 

kiértesítjük. A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére ha: 

• a látogatói regisztráció során megadott e-mail címe az egyeztetések során vagy 

annak megkezdése előtt törlésre kerül; 

• a Szervező megkeresésére (e-mail-ben) 5 munkanapon belül nem válaszol; 

• nem rendelkezik 2 évnél régebbi és egyben jelenleg is érvényes jogosítvánnyal 

a nyeremény hétvégi tesztvezetés időtartama alatt; 

• alapos okkal feltehető, hogy több és/vagy hamis e-mai címmel játszott annak 

érdekében, hogy jogosulatlan előnyre tegyen szert; 

• alapos okkal feltehető, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon 

befolyásolni próbálta; 



• jelen Játékszabályzat bármely egyéb pontját megsérti.  

A Lebonyolító a nyertest 3 munkanapon belül értesíti külön e-mail privát üzenetben 

a nyeremények átvételének részleteiről. 

A nyereményeket a Játékos a C Automobil Import Kft.-vel és P Automobil Import 

Kft.-vel egyeztetett időpontban és időtartamra veheti át személyes adatainak 

igazolásával. A nyertes jogosult és egyben köteles együttműködni a C Automobil 

Import Kft.-vel és P Automobil Import Kft.-vel nyereménye átvételének érdekében. 

Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és 

ennek következményeként a nyeremény időben való átvétele meghiúsul, úgy ezen 

körülmény a Szervező a C Automobil Import Kft. és P Automobil Import Kft. terhére 

nem róható fel.  

A nyeremény átvételének feltétele, hogy a nyertes átvételkor igazolja a 

személyazonosságát személyi igazolványa és lakcímkártyája segítségével.  

A Szervező a nyereménnyel kapcsolatos reklamációt semmilyen módon nem kezel. 

A nyereménnyel kapcsolatos reklamációt a C Automobil Import Kft. és P Automobil 

Import Kft. hatáskörébe tartozik. 

A beküldött regisztrált e-mail címek adatai a jelen játékszabályzat 3. pontjában 

rögzített Játék lezárásának napját (2019. október 9.) követően további 90 napig 

megőrzés alatt állnak, ez idő alatt van lehetősége a Játékosoknak az esetleges 

egyéb (nem a nyereménnyel kapcsolatos) reklamációik megtételére. A nyeremény 

másra átruházható, de kereskedelmi forgalomba nem hozható, semmilyen módon 

nem értékesíthető tovább, illetve készpénzre nem váltható.  

A nyereményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a C Automobil 

Import Kft. és P Automobil Import Kft. vállalja.  

8. Adatkezelés  

Az adatkezelés a Játékra történő önkéntes jelentkezésen és hozzájáruláson alapul 

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a., pontja). Azok, akik a Játékban részt vesznek, 

tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy · Szervező mint 

adatkezelő, a Játékos által a 2. pont szerint rendelkezésre bocsátott személyes 



adataikat kizárólag a Játékkal összefüggésben a jelen 7. pontban írtak szerint 

kezelje. A Szervező adatkezelési tájékoztatóját ITT ismerheti meg. 

A nyertesek nevét a szervező nem hozza nyilvánosságra. 

A nyertesek részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a 

Játékszabályzat minden rendelkezését. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés 

mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések, különösen az Európai Parlament 

és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (GDPR), valamint az információs 

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

rendelkezéseinek betartásával történik. A Játékos által megadott 2. pont szerinti 

személyes adatok kezelője a Szervező (Hungexpo Zrt. 1101 Budapest Albertirsai 

út 10.), a nyertesek feldolgozását pedig C Automobil Import Kft. és a P Automobil 

Import Kft végzi. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy 

tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását 

vagy helyesbítését az alábbi e-mail címen: hungaromed@hungexpo.hu. 

Amennyiben azonban az adattörlési/zárolási kérelem a Játék időtartama alatt 

történik, úgy a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékban megszerezhető 

Nyeremény átvételére való jogosultsága elvész. Ezen kívül a Játékost megilleti a 

személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása 

alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos panaszt 

tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vagy bírósághoz 

fordulhat.  

9. Felelősségi szabályok  

A Szervező kizárja felelősségét a kapcsolódó látogatói regisztrációs felület rajta 

kívül álló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem, 

vagy csak korlátozottan használható. Ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden 

szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve 

megszüntesse. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a regisztrációs felületet, 

a weboldalt vagy az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. 

Tehát amennyiben a regisztrációs felületet, vagy a weboldalt, illetve szervert ért 

támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményüket, 

nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű 

felelősséget nem vállal. A Játékosoknak minden esetben fel kell mérniük, hogy 

http://cdn.hungexpo.hu/hungexpo/documents/Hungexpo_adatkezelési_tájékoztató_2018.pdf


rendelkeznek-e a kapcsolódó regisztrációs felületen történő csatlakozáshoz, a 

Játékban való részvételhez szükséges ismeretekkel, technikai követelményekkel 

és teljesítményekkel.  

10. Egyéb szabályok  

A Szervező a Játék keretein belül nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban 

meghatározottakon túlmenően egyéb nyereményt. A Szervező fenntartja a jogot, 

hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot indokolás nélkül 

bármikor módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó 

tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot 

biztosítva közzéteszi.  

Budapest, 2019. szeptember 04.  

Hungexpo Zrt. Szervező 

 


