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Iktatószám: 2020/BHJ/__________ 

 

Nyereményjátékban való részvételi feltételek 
 

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a BHJ 

Médiaügynökség Kft. (2040 Budaörs, Templom tér 19.) által üzemeltetett, 

www.erettsegirefel.hu weboldalon elérhető Indulási akció elnevezésű nyereményjátékra (a 

továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel. 

 

 A Játék szervezője és lebonyolítója a BHJ Médiaügynökség Kft. (továbbiakban: BHJ 

Médiaügynökség kft).  

 

 

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, 

automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek 

ismeri el az abban foglaltakat.  

 

1. A Játékban résztvevő személyek 

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási 

vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek 

maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás 

bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).  

 

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek: 

 • a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint 

azok közeli hozzátartozói; 

 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, 

stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok 

közeli hozzátartozói.  

 

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, 

illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama 

alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a BHJ Médiaügynökség 

kft nem értesíti a Játékost.  

 

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek 

a valóságnak. 

2. A játék leírása 

 

A Játék ideje alatt a www.erettsegirefel.hu oldalra érkező látogatóknak lehetőségük van 

részt venni a Játékban abban az esetben, ha a Játék során regisztrálnak, egy, már 

meghirdetett tanfolyamra, és a saját portál felületükön keresztül meghívnak arra a 

tanfolyamra 1 másik lehetséges hallgatót. 

 

Amennyiben a meghívott hallgató is regisztrál a tanfolyamra, és a tanfolyam teljes ideje 

alatt mindkét fél végi részt vesz az oktatáson, befizetésükben díjhátralék nem keletkezik, 

úgy jogosult a meghívó fél 1 havi oktatási díj visszatérítésére/tanfolyam. 
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A Játékban azok vehetnek részt, akik: 

• nevük és e-mail címük megadásával beregisztráltak egy tanfolyamra,  

• elfogadták a Játék szabályzatát,  

• maradéktalanul teljesítik a fent leírtakat, 

 

 

3. A játék időtartama 

 

 A játék 2020.09.22 és 2021.05.02 között zajlik. A játékban részt venni, arra jelentkezni a 

játék meghirdetésének időpontjától, a kurzus elindulásának időpontjáig lehetséges. 

Amennyiben már futó kurzusról van szó, úgy új tanulót nem lehet, mivel a képzés már 

elindult, így nem tudja teljesíteni a részévételi szabályzatban részletezett pontok 

némelyikét, ilyen például a teljes időtartamban való részvétel, illetőleg a teljes 

tanfolyamdíj kifizetése. 

 

A játék időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező meghívott jelentkezések 

a sorsoláson nem vesznek részt. 

 

4. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek 

A játékosok közül kizárólag csak azok vehetnek részt, akik jelen Szabályzatban 

meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik. 

 

A játék részvételi feltételei: 

 

• Sikeres regisztráció 1 kiválasztott tanfolyamunkra 

• Tandíj maradéktalan megfizetése a képzés végéig, minden hónapban 

• Meghívott részt vevő regisztrációja és tandíj maradéktalan kifizetése minden 

jelentkezett kurzuson 

•  Kurzus teljes időtartama alatt, minden időpontban megjelent 

• Egy diák kurzusonként egy email címről, legfeljebb 1 új tanulót hívhat meg 

• A meghívó fél is köteles minden alkalommal megjelenni, illetőleg a tandíjat 

maradéktalanul teljesíteni. 

 

A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, 

azt a BHJ Médiaügynökség Kft.-nek nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet 

részt a nyereményjátékban. 

 

5. Nyeremény 

A játék nyereménye: 1 havi díj visszatérítése a résztvevő számára. 

A nyerteseket email-ben fogjuk értesíteni, mely után az általuk megadott számlaszámra 

kerül visszautalásra a megadott összeg. 

 

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a BHJ 

Médiaügynökség kft és a Játékos köteles együttműködni. 

 

A BHJ Médiaügynökség Kft vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül 

alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül 

felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A BHJ 
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Médiaügynökség nem vállalja a nyeremény átvételével (pl. tranzakciós díj) 

felhasználásával, vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb 

költségek megfizetését. 

 

A BHJ Médiaügynökség az itt felsorolt nyereményen kívül túl további nyereményeket 

nem sorsol ki a játékban. 

 

6. Nyertesek értesítése 
 

 

A nyerteseket a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címén az összesítést 

követő 2 munkanapon belül értesítjük.  

 

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, 

lakcím, e-mail cím, telefonszám megadása. 

 

7. Egyéb 

A BHJ Médiaügynökség kft fenntartja magának a jogot a jelen szabályzat 

megváltoztatására. 

 

A szabályzat a Játék időtartama alatt, és a sorsolást követő 14 napig elérhető a 

www.erettsegirefel.hu weboldalon 

 

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő 

jelentkezéskor megadott e-mail címről a bhjkft@gmail.com e-mail címre! 

 

Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését! 

 

Kelt: Budapest, 2020 szeptember 01. 
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