
 
UTAZÁS kiállítás 2016 
Rio de Janeiro-i álomutazás nyereményjáték 
részvételi és játékszabályzata 
 
1) A Hungexpo Vásár és Reklám Zártkörűen Működő Részvénytársaság, röviden 
Hungexpo Zrt. (1101 Budapest, Albertirsai út 10., cg.: 01-10-041503, adatvédelmi 
nyilvántartási szám: 013120036), (továbbiakban: Szervező) nyereményjátékot szervez 
(továbbiakban: Játék), amelyben azon magánszemélyek vehetnek részt, akik a jelen 
részvételi és játékszabályzatban szereplő feltételeknek eleget tesznek. 
 
2) A Szervező által lebonyolított Játékban kizárólag azok vehetnek részt (továbbiakban: 
Játékos), akik az alábbi együttes feltételeknek megfelelnek: 

a) 14. életévét betöltött természetes személy 
b) magyarországi lakcímmel rendelkezik 
c) a Játék feltételeinek eleget tesz. 

 
3) Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a Játékban való 
részvételre és a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével vagy gondnokával 
együtt jogosult. Ha a Játékos cselekvőképtelen személynek minősül, úgy a Játékban való 
részvételre és a nyeremény átvételére kizárólag a Játékos törvényes képviselője vagy 
gondnoka jogosult. 
 
4) A Játék az Utazás kiállításon zajlik. 
 
5) A Játék menete: 

a) A Játékos belépőjegyet vesz március 3-6. között a helyszínen az Utazás 
kiállításra  
b) A belépőjegy mellé kapott nyereményszelvényt Játékosnak az adataival és az 
általa helyesnek ítélt négy válasszal kell kitölteni. 
c) A játékban csak a belépőjegyet vásárló látogatók vehetnek részt. 
c) A kitöltött nyereményszelvényt és a versenyző belépőjegyét a Hungexpo A 
pavilonjában elhelyezett 2 db játékponton adhatják le a játékosok. A 
nyereményszelvény csak a belépőjeggyel együtt érvényes. 
d) A két kérdésre helyes választ adó, és a kiállító- és látogatószámot 
legpontosabban megtippelő játékos nyer. A nyeremény egy két fő részére szóló 
utazás Rio de Janeiro-ba. Az eredményhirdetés időpontja: 2015. március 25. 
A nyertesek a nyereményeket 30 napon belül a Hungexpo Budapesti 
Vásárközpontban (1101 Budapest, Albertirsai út 10.) vehetik át, adataik 
bemutatása mellett. 

 
 Rio de Janeiro-i nyeremény részletei: 

- 3 éj a Windsor Leme Hotelben Rio De Janeiróban, mely a híres Copacabana 
és a Leme strand közelében fekszik Brazília kulturális fővárosában 



- 3 éj az 5 csillagos Hotel Stella Marisban mely a Stella Maris stranddal 
szemben helyezkedik el, ahol félnapos buszos városnézés várja a portugál 
gyarmati építészetéről híres városban 

- 3 éj a Hotel Viale Cataratasban az Iguazó- vízesésnél, ahol 275 vízesésben 
80 méter magasból hull alá a víz! 
 

A nyeremény tartalmazza: 
- Az első helyszínre szóló repülőjegyet, és az utolsó helyszínről 

Magyarországra szóló repülőjegyet, valamint a reptéri transzfert 
- A három helyszínen a programokat 
- A három helyszínen a két vagy nászágyas szobát és reggelit 

A nyeremény nem tartalmazza: 
- A három helyszín közötti utazási költségeket. 

Amennyiben a nyertes úgy dönt, hogy nem fedezi a három helyszín közötti utazási 
költségeket, a hat napos időintervallumot Rio de Janeiróban töltheti, ahol a 
nyeremény ugyanúgy fedezi a programok költségét. 
 

6) A Játék időtartama: 2016. március 3-a 10 órától 2016. március 6. 18 óráig (a kiállítás 
nyitva tartása alatt). 
 
7) A nyereményátadást követően a Szervezőt semmiféle további felelősség és 
kötelezettség nem terheli. 
 
8) A nyeremény másra át nem ruházható. A nyeremény pénzre vagy más nyereményre 
át nem váltható. 
 
9) A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettség a Szervezőt terheli. 
 
10) A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő 
egyéb költségek és kiadások (pl. utazási költség, szállítási költség stb.) a Játékost 
terhelik. 
 
11) A játékszabályok megfelelőségének hiányosságáért a Szervezőt semmiféle felelősség 
és kötelezettség nem terheli.  
 
12) A Játékos a Játékban való részvétel esetén a kérdés megválaszolásával tudomásul 
veszi és elfogadja a jelen játékszabályban foglalt valamennyi feltételt, valamint 
beleegyezését adja ahhoz, hogy: 

a) adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek, és azokat a Szervező az esetleges 
tiltó nyilatkozata kézhezvételéig, de legkésőbb a törvényben meghatározott 
határidőig minden további ellenszolgáltatás és külön engedély nélkül a Szervező 
marketing tevékenysége céljából a Játék befejezését követően is kezelhesse. Az 
adatok kezelését és feldolgozását a Hungexpo Zrt. (1101 Budapest, Albertirsai út 
10. cg.: 01-10-041503, adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-81688/2014) 
végzi; 
b) nyertes nevét és lakcímét kizárólag a település megjelölésével a Szervező 
nyilvánosságra hozza. 

 
13) Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a jövőben további névre szóló kereskedelmi 
ajánlattal a Szervező megkeresse, írásbeli nyilatkozattal bármikor kérheti adatai törlését 
a nyilvántartásból a következő címen: Hungexpo Zrt. 1101 Budapest, Albertirsai út 10 
vagy leiratkozas@hungexpo.hu. 
 
14) Nem tekinthető a nyereményjáték lefolytatása szempontjából módosító 
körülménynek semmilyen olyan előre nem látható üzemviteli diszfunkció, melynek során 
olyan technikai vagy egyéb körülmény lép fel, amely a nyereményjáték menetét 
időszakosan befolyásolja, esetlegesen felfüggesztheti. 
 



15) A Szervező fenntartja a jogot a Játék törlésére vagy felfüggesztésére, a 
nyeremények részben vagy egészben történő megtagadására, ha a Játék kapcsán 
visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott 
körülmények felmerülése, vagy vis major esetén. A Szervező fenntartja magának a jogot 
arra, hogy ezen feltételeket, vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa. A 
Szervező jogosult a Játékot bármikor egyoldalúan leállítani/visszavonni. 
 
16) A Játékból ki vannak zárva: 

a) Hungexpo Zrt. vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az 
itt felsorolt  személyek Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott hozzátartozói, 
b) egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő személyek és azok Ptk. 
685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 

 
 
Budapest, 2016. február 10. 
Hungexpo Vásár és Reklám Zártkörűen Működő Részvénytársaság 


