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A „BKK-diákbérlettel nyáron is megéri” nyereményjáték szabályzata 

 

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 14/A. § (1) d) 
alpontjában foglaltakra tekintettel, jelen szabályzat tartalmazza a tájékoztatást a 
nyereményjáték jogi jellegéről, az abban való részvétel feltételeiről. 

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19–21., cégjegyzékszáma: 01-10-046840, 
továbbiakban: BKK vagy BKK Zrt.) nyereményjátékot (továbbiakban: Játék) szervez 
Budapesten. A Játékban azok a természetes személyek vehetnek részt, akik 2020. július 1. 
és 2020. augusztus 31. között a BKK Ügyfélközpontjaiban, pénztáraiban, automatáiból vagy 
mobilapplikáción keresztül havi vagy negyedéves Budapest-bérlet közoktatásban tanulóknak 
és/vagy Budapest-bérlet felsőoktatásban tanulóknak bérletet (továbbiakban: Tanulóbérlet) 
vásárolnak, majd az erre a célra kialakított online felületen, a http://www.bkk.hu/nyerjberlettel 
aloldalon regisztrálnak, azaz hiánytalanul megadják az alábbi adataikat: 

a) név (16 év alatti játékos esetén törvényes képviselőjének neve), 
b) életkor (16 év alatti játékos esetén törvényes képviselőjének életkora), 
c) telefonszám (16 év alatti játékos esetén törvényes képviselőjének telefonszáma), 
d) e-mail-cím (16 év alatti játékos esetén törvényes képviselőjének e-mail-címe), 
e) Tanulóbérlet sorszáma, 
f) mobilapplikáción vásárolt Tanulóbérlet tranzakciós száma, 
g) vásárlás dátuma. 

 
Azok a vásárlók, akik nem rendelkeznek internet-hozzáféréssel, regisztrációjukat a BKK 
Rumbach Sebestyén utca 19–21. szám alatti ügyfélközpontjában kérhetik nyitvatartási időben 
(http://www.bkk.hu/magunkrol/elerhetoseg/).  

A Játék szervezője a BKK Zrt. (székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19–21., 
cégjegyzékszáma: 01-10-046840). 
  
1. A Játékban részt vevő személyek 
  
A Játékban részt vehet minden 6. életévét betöltött természetes személy (továbbiakban: 
Játékos), aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik. Minden 16 év alatti 
Játékos Tanulóbérletét csak szülője vagy gondviselője (törvényes képviselője) regisztrálhatja 
a saját adataival, azaz saját nevével, életkorával, elérhetőségeivel. Ebben az esetben a 
Nyertes 16 év alatti kiskorú adatait a sorsolást követően kéri a BKK Zrt. 
A kiskorú (6–18 év közötti) Játékos részvételéhez törvényes képviselőjének hozzájárulása 
szükséges, melynek igazolását a Játék szervezője kizárólag a Nyeremény átvételekor 
bemutatásra kéri. Nagykorúnak minősül az a Játékos is, aki házasságkötése révén 
nagykorúvá vált, ebben az esetben részvételéhez és a Nyeremény átvételéhez törvényes 
képviselőjének hozzájárulása nem szükséges. 
  
A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek: 
Budapest Főváros Önkormányzatának mint a BKK Zrt. tulajdonosának köztisztviselői, 
közalkalmazottai, valamint egyéb jogviszony alapján alkalmazott munkavállalói; a BKK Zrt. 
(valamint a BKK tulajdonában álló gazdasági társaságok) vezető tisztségviselői, 
munkavállalói, megbízottai, valamint a fenti személyeknek a Polgári törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli 
hozzátartozói. A játékban nem vehetnek részt azok a személyek, akiknek a sorsolás 
időpontjában a BKK Zrt.-vel szemben a BKK Zrt. Üzletszabályzata szerinti pótdíjtartozásuk 
van. 
  

http://www.bkk.hu/magunkrol/elerhetoseg/
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2. A Játék leírása 
  
A Játékot Budapest közterületi reklámfelületein, járműbelsőkben, a BKK Ügyfélközpontjaiban, 
a BKK honlapján és Facebook-oldalán hirdetik meg. A Játékban a jelen szabályzat 
feltételeinek betartásával vehetnek részt a Játékosok, amennyiben 2020. július 1. és 2020. 
augusztus 31. napja között a BKK Ügyfélközpontjaiban, pénztáraiban, jegykiadó automatáiból 
vagy mobilapplikáción keresztül havi vagy negyedéves Tanulóbérletet vásárolnak, majd az 
erre a célra kialakított online felületen – a bkk.hu/nyerjberlettel aloldalon – regisztrálnak. A 
vásárlás azonosításához szükséges fenti adatok legkésőbb 2020. szeptember 3. (csütörtök), 
15 óráig regisztrálhatók a Játékra.  

Mobilapplikáción havi Budapest-bérlet közoktatásban tanulóknak és havi Budapest-bérlet 
felsőoktatásban tanulóknak vásárolható, a Játékban ezekkel a bérletekkel is részt lehet venni. 
További információk a mobiljegyről itt olvashatók: bkk.hu/mobiljegy. 

A Játékban részt vevők az adataik megadásával elfogadják a Játék szabályait, részvételi 
feltételeit. A Nyerteseket az online felületen regisztráltak közül sorsoljuk ki. 

3. A Játék időtartama 
 
A Játék 2020. július 1., 00:00-tól 2020. augusztus 31., 24:00-ig tart. 
 
4. Jelentkezés a Játékra 
  
A Játékra jelentkezni az erre a célra kialakított online felületen, a 
https://www.bkk.hu/nyerjberlettel aloldalon az ott kért adatok megadásával a regisztrációt 
követően lehet, legkésőbb 2020. szeptember 3. (csütörtök), 15 óráig. 

A játékra az alábbi Tanulóbérletek valamelyikének vásárlásával lehet regisztrálni: 

 Havi Budapest-bérlet közoktatásban tanulóknak 

 Havi Budapest-bérlet felsőoktatásban tanulóknak 

 Negyedéves Budapest-bérlet közoktatásban tanulóknak 

 Negyedéves Budapest-bérlet felsőoktatásban tanulóknak 
 

A regisztráció a https://www.bkk.hu/nyerjberlettel aloldalon a kért adatok (a Tanulóbérlet 
száma vagy a mobilapplikáción vásárolt Tanulóbérlet tranzakciós száma, a vásárlás dátuma, 
név, telefonszám, e-mail-cím, életkor) megadásával történik. Papíralapú bérlet esetén a 
sorszám megadásakor a bérlet előoldalának jobb alsó részében lévő, összesen 10 karakterből 
(vagy 1 betű, 2 szám, majd 1 újabb betű és további 6 szám, vagy 2 betű, 1 szám, majd 1 újabb 
betű és 6 szám) álló számsort kell rögzíteni. Mobilapplikáción vásárolt bérletnél a 10 
karakterből (betűkből és számokból) álló tranzakciós számot kell megadni, amely 

 a Mobiljegy alkalmazásban a „Jegyeim” menüpontban, a megvásárolt díjtermék bal 
alsó sarkában található „Részletek” gombra nyomva jeleníthető meg; 

 a Simple alkalmazásban a BKK mobiljegy menüpontban, a megvásárolt díjtermékek 
listájából kiválasztott bérletre kattintva érhető el; 

 a Voxpay alkalmazásban a „Közlekedési jegy” menüpontban a bérletre kattintva annak 
bal alsó sarkában található, a „Részletek” funkció alatt. 

 

Egy személy egy Tanulóbérlet vásárlásával csak egy regisztrációt indíthat. Amennyiben a 
Játék ideje alatt egy személy több Tanulóbérletet vásárol, jogosult újabb regisztráció 
indítására. 

https://bkk.hu/nyerjberlettel/
https://www.bkk.hu/nyerjberlettel
http://www.bkk.hu/jegy-es-berletarak/havi-budapest-berlet-kozoktatasban-tanuloknak/
http://www.bkk.hu/jegy-es-berletarak/havi-budapest-berlet-felsooktatasban-tanuloknak/
http://www.bkk.hu/jegy-es-berletarak/negyedeves-budapest-berlet-kozoktatasban-tanuloknak/
http://www.bkk.hu/jegy-es-berletarak/negyedeves-budapest-berlet-felsooktatasban-tanuloknak/
https://www.bkk.hu/nyerjberlettel
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Az átutalással kiegyenlített vagy más értékesítési pontokon nem természetes személyek által 
vásárolt Tanulóbérletek, illetve az egyéb bérlettípusok nem vehetnek részt a Játékban. 

5. Nyeremények 
  
A Játék nyereményei (a továbbiakban: Nyeremények): 

 

 páros hetijegy a 2021-es Sziget Fesztiválra (a nyertes két hetijegyet kap);  

 2 db kedvezményes éves Budapest-bérlet közoktatásban vagy felsőoktatásban 
tanulóknak;  

 2 db éves MOL Bubi bérletre váltható kupon;  

 2 db családi belépőjegy a Csodák Palotájába. 
 
A fenti Nyeremények pénzre nem válthatók! A Nyeremények átruházhatók.  
 
6. Nyertesek  
 
A sorsolásban részt vesz minden Játékos, aki megfelel az 1. pontban foglaltaknak, és a 2. 
pontban szereplő Játékleírás szerint érvényesen regisztrált a Nyereményjáték internetes 
aloldalán. A 7 (hét) Nyertes kiválasztása gépi sorsolással, a BKK Zrt. sorsolási bizottsága előtt 
történik 2020. szeptember 7-én, 10 órakor. 
 
A Nyertesek kiválasztásáról hivatalos jegyzőkönyv készül. A 7 (hét) Nyertesen kívül 7 (hét) 
Pótnyertest is választanak. A Pótnyerteseket abban az esetben értesítik és részesülnek 
Nyereményben (a kiválasztásuk sorrendjében), ha valamelyik Nyertes nem jelentkezik a 
Nyereményért, illetve nem jogosult arra, hogy azt átvegye, vagy ezt a jogosultságát igazolni 
nem tudja.  
 
7. A Nyertesek értesítése 
  
A Nyertesek nevét 2020. szeptember 7-én, 14 és 18 óra között közzéteszik a BKK Zrt. 

honlapján (https://www.bkk.hu/nyerjberlettel) és Facebook-oldalán 

(https://www.facebook.com/bkkbudapest/). A Nyerteseket ezt követően, legkésőbb 2020. 
szeptember 10-én értesítik a regisztrációkor megadott elérhetőségeiken is. 
 
8. A Nyeremény átvétele 
  
A Szervező által küldött értesítő e-mail – ha a Nyertes nem rendelkezik e-mail címmel, akkor 
a Szervező telefonon értesíti – tartalmazza a Nyeremény átvételi helyét, időpontját, tájékoztat 
az átvétel módjáról, valamint egy kontaktszemély elérhetőségéről. A Nyeremény átvételekor a 
Nyertesnek vagy törvényes képviselőjének érvényes okmánnyal (fényképes személyi 
igazolvány, útlevél, diákigazolvány) kell igazolnia, hogy a 6. életévét betöltötte, továbbá be kell 
mutatnia a Játékba regisztrált sorszámú Budapest-bérlet szelvényét, illetve a mobilapplikáción 
vásárolt bérletet a telefonján. A 6 és 18 év közötti kiskorú személy köteles a Játékban történő 
részvételéhez írásbeli szülői hozzájárulást is bemutatni. Amennyiben nem rendelkezik ezzel, 
nem jogosult a Nyeremény átvételére. Az 1. pontban írtaknak megfelelően nagykorúnak 
minősülő Játékos törvényes képviselője hozzájárulásának bemutatását nem kéri a BKK Zrt. 
Amennyiben a Nyertes 16 éves kor alatti, szülőjének vagy gondviselőjének (törvényes 
képviselő) jelenléte is szükséges a Nyeremény átvételéhez. Amennyiben a Nyertes nem 
kiskorúság miatt cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, nevében kizárólag 
törvényes képviselője – e minőségének igazolásával – járhat el. 
 
 
Amennyiben a megjelölt határidőig a Nyertes nem veszi át a Nyereményt, illetve érvényes 
személyazonosításra alkalmas okmánnyal nem tudja igazolni a jogosultságát, vagy a 

https://www.bkk.hu/nyerjberlettel
https://www.facebook.com/bkkbudapest/
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törvényes képviselő írásbeli hozzájárulását nem tudja bemutatni, a BKK Zrt. a Nyereményt a 
Pótnyertesnek adja át a fentieknek megfelelően. 
 
9. Felelősség kizárása 
 
A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt 
maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt 
követően) a BKK Zrt.-nek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és az 
ezzel járó összes jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli. 
 
A BKK Zrt. kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban 
való részvétel során a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék 
késéseiből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A BKK Zrt. 
kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen 
előforduló nyomdai, illetve egyéb hibáért. 
 

A BKK Zrt. fenntartja jogát a jelen Játékszabályzat és a Játék menetének vagy a Játék bármely 
részletére kiterjedő egyoldalú megváltoztatására. Ha a játék során visszaélés vagy olyan 
magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a 
jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető 
személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben a BKK Zrt. kizárja mindennemű felelősségét. 
A BKK Zrt. nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt weboldala vagy Facebook-
oldala technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék 
technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint 
válaszadási sebessége a kiszolgáló technológiától függ, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül 
befolyásolhatja olyan, a BKK Zrt.-n kívül álló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) 
kapcsolati hiba, a szerverszámítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati 
kapcsolat fenntartása. A BKK Zrt. az ebben a bekezdésben írtakból fakadó mindennemű 
felelősségét kizárja. 
 

10. Adatkezelés 
 

A Játékban részt vevő személyek a Játékhoz kapcsolódó adatkezelésről a 
bkk.hu/nyerjberlettel aloldalon található adatkezelési tájékoztatóból kaphatnak bővebb 
tájékoztatást. 
 

A nyereményjátékra jelentkezéskor az adatkezelési tájékoztató megismerését követően az 
adatkezelési hozzájárulás megadásával lehet részt venni a Játékban.  
 

A Nyertes vállalja, hogy a nevét a BKK Zrt. honlapján és Facebook-bejegyzésben a Játékkal 
kapcsolatban közzétegye. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyertesről, a Nyeremény 
átadásáról fényképek és videófelvételek készülhetnek, amelyeket a BKK Zrt. marketingcélra 
felhasználhat. Amennyiben a Nyertes hozzájárulását adja, erről külön tájékoztatás és írásbeli 
nyilatkozat készül a Nyertes számára. 
 

11. Egyéb 
  
A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot. A 
Játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes. 
 

Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban rögzített 
feltételeknek, úgy a BKK Zrt. az érintett Játékost kizárhatja a Játékból. 
 

A BKK Zrt. fenntartja a jogot a Játékszabályzat módosítására, amelyet azt követően 
haladéktalanul közzétesz honlapján és Facebook-oldalán. 
 

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 


