
Az „Éves Bérlet 2019” nyereményjáték szabályzata 
 

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 2018. december 1. és 2019. február 11. között 
bármilyen típusú éves Budapest-bérletet vásárolnak, és a bkk.hu/evesberlet aloldalon 
regisztrálnak, azaz megadják az alábbi adataikat: 

a) név 
b) életkor 
c) telefonszám 
d) e-mail-cím 
e) éves Budapest-bérlet bérlet sorszáma 
f) 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. Amennyiben a Nyertes 
cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, nevében kizárólag törvényes képviselője vagy 
gondnoka – e minőségének igazolásával – járhat el. A kiskorú (6–18 év közötti) Játékos 
részvételéhez törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges. Minden 16 év alatti ügyfelünk éves 
bérletét csak szülője vagy gondviselője regisztrálhatja. 
  
A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek: 
Budapest Főváros Önkormányzatának mint a BKK Zrt. tulajdonosának köztisztviselői, valamint 
egyéb jogviszony alapján alkalmazott munkavállalói; a BKK Zrt. 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 sem, akiknek a sorsolás időpontjában a BKK Zrt.-vel szemben 
utazásipótdíj-tartozásuk van. 
  
2. A Játék leírása 
  
A Játékot Budapest közterületi reklámfelületein, járműbelsőkben, a BKK ügyfélközpontjaiban, a 
BKK Facebook-oldalán, más online csatornákon hirdetik meg. A Játékban a jelen szabályzat 
feltételeinek betartásával vehetnek részt a Játékosok, amennyiben 2018. december 1. és 2019. 
február 11. között bármilyen típusú éves Budapest-bérletet vásárolnak, majd az erre a célra 
kialakított online felületen, a bkk.hu/evesberlet aloldalon regisztrálnak: megadják személyes 
adataikat és a vásárlás azonosításához szükséges adatokat legkésőbb 2019. február 13. (szerda), 
reggel 8 óráig. 

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

http://www.bkk.hu/magunkrol/elerhetoseg/


3. A Játék időtartama 
 
A Játék 2018. december 1., 00:00-tól 2019. február 11., 24:00-ig tart. 
 
4. A Játék helyszíne 

 
A Játék helyszíne a BKK összes bérletpénztára, ügyfélközpontja és a központi, valamint a repülőtéri 
ügyfélszolgálati irodája. 
 
5. Jelentkezés a Játékra 
  
A Játékra jelentkezni az erre a célra kialakított online felületen, a https://www.bkk.hu/evesberlet 
aloldalon a regisztrációt követően lehet, legkésőbb 2019. február 13. (szerda), reggel 8 óráig az ott 
kért adatok megadásával. 

A játékra bármilyen típusú éves Budapest-bérlet vásárlásával lehet regisztrálni a bkk.hu/evesberlet 
oldalon a kért adatokkal (éves Budapest-bérlet száma, vásárlás dátuma, név, telefonszám, érvényes 
e-mail-cím – amennyiben van –, életkor). A sorszám megadásakor a bérlet előoldalának jobb alsó 
részében lévő összesen 10 karakterből (2 betű, 1 szám, majd 1 újabb betű és további 6 szám) álló 
sorszámot kell rögzíteni. 

Egy személy egy éves Budapest-bérlet vásárlásával csak egy regisztrációt indíthat. Amennyiben a 
Játék ideje alatt egy személy több éves Budapest-bérletet vásárol, jogosult újabb regisztráció 
indítására. 

Az átutalással kiegyenlített, vagy más értékesítési pontokon vagy nem természetes 
személyek által vásárolt éves Budapest-bérletek a Játékban nem vehetnek részt. 

6. Nyeremények 
  
A Játék nyereményei (a továbbiakban Nyeremény(ek)): 

 
1.  1 db 2 főre szóló 8 nap / 7 éjszakás OTP Travel utazás teljes ellátással Egyiptomba, Sharm 

el-Sheikhbe 5 csillagos szállodába, melyet 2019. június 20. és 2019. szeptember 30. között 
vehetnek igénybe. Az OTP Travel által a 2 fő részére nyújtandó szolgáltatás (utazás) az 
alábbiakat tartalmazza:  
a)     elhelyezés kétágyas szobában, 
b)     illetékek, 
c)      kötelezően fizetendő egyéb költségek, 
d)     utazás Sharm el-Sheikhbe repülővel, turistaosztályon, 
e)     transzfer Sharm el-Sheikhben, 
f)      7 éjszakai szállás 5 csillagos hotelben, 
g)     teljes ellátás (korlátozott italfogyasztással), 
h)     a hotel legtöbb szórakoztató- és sportlétesítményének használata, 
i)       baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás, 
j)       magyarul beszélő idegenvezető / kontakt a szállodában.  
 
https://tengerpartinyaralasok.utazas.hu/ 

 
2.  10 db 50 alkalmas bérlet csoportos, komplex Csillaghegyi Árpád Forrásfürdőbe. A bérletek 

2019. március 1. napjától egy évig érvényesek. http://www.csillaghegyifurdo.hu/ 
 

https://www.bkk.hu/evesberlet
https://tengerpartinyaralasok.utazas.hu/
http://www.csillaghegyifurdo.hu/


3.  10 db 1 évig érvényes, egyszerre két fő belépésére jogosító mozibérlet a Cirko-Gejzír 
moziba (1055 Budapest, Balassi Bálint utca 15–17.) használhatóak fel. A bérletek az első 
használattól számítva 1 naptári évig érvényesek. https://www.cirkofilm.hu/ 

 
4.  Garantált ajándék (a továbbiakban Garantált ajándék) az első 200 érvényes vagy 2018 

decemberében vásárolt éves BKK Budapest-bérlettel rendelkező jelentkezőnek: 
az első 200 éves BKK Budapest-bérlet-tulajdonos, aki személyesen kéri, a BKK Központi 
Ügyfélszolgálatán (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19–21. nyitvatartás: 
http://www.bkk.hu/magunkrol/elerhetoseg/) átvehet 2 belépőjegyet az Országos 
Széchényi Könyvtár „A Corvina Könyvtár budai műhelye” című kiállítására. Egy bármilyen 
típusú éves Budapest-bérlettel 2 belépőjegy igényelhető. A jegyek a készlet erejéig állnak 
rendelkezésre, és érkezési sorrendben vehetők át (nem a bérletvásárlás sorrendjében!), 
előzetes telefonos vagy internetes foglalásra nincs lehetőség. Az átvett jegyek a kiállítás 
nyitvatartási idejében 2019. február 9-ig használhatók fel.  

További információ: http://www.oszk.hu/kiallitasok/corvina-kiallitas 

A fenti Nyeremények és a Garantált ajándék pénzre nem váltható! A Nyeremények átruházhatók.  
 
7. 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 21 
(Huszonegy) Nyertes kiválasztása gépi sorsolással, a BKK Zrt. sorsolási bizottsága előtt történik 
2019. február 15. (péntek), 10. órakor. 
 
A Nyertesek kiválasztásáról hivatalos jegyzőkönyv készül. A 21 Nyertesen kívül 21 Pótnyertest is 
választanak. A Pótnyerteseket abban az esetben értesítik, és részesülnek Nyereményben 
(kiválasztásuk sorrendjében), amennyiben valamelyik Nyertes nem jelentkezik a Nyereményért, 
illetve nem jogosult arra, hogy azt átvegye, vagy ezt a jogosultságát igazolni nem tudja.  
 
8. Nyertesek értesítése 
  
A Nyertesek legkésőbb 2019. február 18. napján kapnak értesítést a regisztrációkor megadott 
elérhetőségükön. A Nyertesek nevét a BKK Zrt. Facebook-oldalán is közzétesszük 2019. február 
15. napján (péntek), 13 és 17 óra között. 
 
9. A Nyeremény átvétele 
  
A Szervező által küldött értesítő e-mail – amennyiben a Nyertes nem rendelkezik e-mail-címmel, 
úgy a Szervező telefonon értesíti – tartalmazza a Nyeremény átvételi helyét, időpontját, 
tájékoztatást az átvétel módjáról, valamint egy kapcsolattartó személy elérhetőségét. A Nyeremény 
átvételekor a Nyertesnek érvényes okmánnyal (személyi igazolvány, útlevél, diákigazolvány) kell 
igazolnia, hogy a 6. életévét betöltötte, továbbá be kell mutatnia a Játékba regisztrált sorszámú éves 
Budapest-bérlet egyik szelvényét. A 6 és 18 év közötti kiskorú személy köteles a Játékban történő 
részvételéhez írásbeli szülői hozzájárulást is bemutatni. Amennyiben ezt igazolni nem tudja, úgy a 
Nyeremény átvételére nem jogosult. 
 
Amennyiben a megjelölt határidőig a Nyertes nem veszi át a Nyereményét, illetve érvényes 
személyazonosításra alkalmas okmánnyal nem tudja igazolni a jogosultságát, akkor a BKK Zrt. a 
Nyereményt a Pótnyertesnek adja át. 
 

https://www.cirkofilm.hu/
http://www.bkk.hu/magunkrol/elerhetoseg/
http://www.oszk.hu/kiallitasok/corvina-kiallitas


10. Felelősség kizárása 
 
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 Szervező kizárja felelősségét 
a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai, illetve 
egyéb hibáért. 
 
11. Adatkezelés 
 
A Játékban részt vevő személyek a Játékhoz kapcsolódó adatkezelésről a bkk.hu/evesberlet 
aloldalon található adatkezelési tájékoztatóból kaphatnak bővebb tájékoztatást. 
 
12. Egyéb 
  
A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot. A Játékban 
való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes. 
 
A Nyertes vállalja, hogy a nevét a BKK Zrt. Facebook-bejegyzésben a Játékkal kapcsolatban 
közzétegye. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyertesről, a Nyeremény átadásáról fényképek 
készülhetnek, és azokat a BKK Zrt. marketingcélra felhasználhatja. 
 
Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban rögzített 
feltételeknek, úgy a BKK Zrt. az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. 
 
A BKK Zrt. fenntartja a jogot a Játékszabályzat módosítására, amelyet azt követően haladéktalanul 
közzétesz Facebook-oldalán. 
 
BKK Zrt. 


