
Játékszabályzat 

 
a Magyar Posta Zrt. 2014. évi „Jó hírt hozunk!” elnevezésű nyereményjátékhoz. 

 
1. A Magyar Posta Zrt. (továbbiakban: Szervező) által szervezett ajándéksorsolásos nyereményjátékban 

(a továbbiakban: Játék) kizárólag az a 18. életévét betöltött devizabelföldi, cselekvőképes természetes 

személy (továbbiakban: Játékos) vehet részt (kivéve a 15. pontban jelzettek), aki a Játék időtartama 

alatt minimum 3 hónapra és legalább 1500,- Ft értékben új előfizetőként előfizet a Szervezőnél az 

általa országos terjesztésben lévő bármely lapra. (A Játékban résztvevő lapok listáját a 

http://www.posta.hu/ujsag_elofizetes/belfoldi_lapok_elofizetese oldalon lévő Belföldi hírapkatalógus 

tartalmazza). 

 
1.1 Új előfizetőnek az számít, ha az előfizető a díj befizetésének hónapját megelőző 2 hónapban az 

adott lapnak nem volt előfizetője, illetve ha a címhelyen növelte az adott lapra vonatkozó előfizetett 

példányszámot. 

1.2 Nem számít új előfizetőnek az, aki az új előfizetéssel egyidejűleg ugyanazon a címen lemond az 

adott lapra szóló, már meglévő hírlap előfizetéséről, és összességében nem növeli a postai hírlap-

előfizetéseinek számát! 

1.3 Amennyiben az előfizető a kiírt feltételeknek megfelel, előfizetésével automatikusan bekerül a 

sorsolásiállományba. 

 
2. A Játék 2014. október 1-től–december 31-ig tart. 

 
3. Az előfizetés megrendelhető: 

 személyesen a postai kézbesítőknél, 

 személyesen bármelyik postahelyen, 

 telefonon: 06-80/444-444-es telefonszámon, 

 e-mail-en: hirlapelofizetes@posta.hu 

 
4. A Játékban egy Játékos többször is pályázhat, ha az akció időtartama alatt több lapra fizet elő az 1-es 

pontban foglaltak szerint, növelve ezzel nyerési esélyeit. 

 
5. A sorsolásban azok a Játékosok vesznek részt, akik az előfizetési díjat 2014. december 31-ig 

megfizetik. 

 
6. A Játékban résztvevő Játékosok között az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra: 

 
Fődíjak: 

1. fődíj: 500.000,- Ft,a nyertes nevére szóló és általa megadott bankszámlára utalva; 

2. fődíj: 400.000,- Ft, a nyertes nevére szóló és általa megadott bankszámlára utalva; 

3. fődíj: 300.000,- Ft, a nyertes nevére szóló és általa megadott bankszámlára utalva; 

 
További nyeremények: 

 30 db 10.000,- Ft értékű hírlap-előfizetés a Szervező országos terjesztésében lévő bármely lapra. 

 



7. A közjegyző jelenlétében történő sorsolás időpontja: 2015. január 20. 8:30 óra. 

 
8. A sorsolás helyszíne: Magyar Posta Zrt.Gervay terem, 1138 Budapest, Dunavirág u 2-6. 

 

9. A Szervező a nyertesek névsorát 2015. január 27-ig a www.posta.hu honlapon megjelenteti, a 

nyertesek névsoráról felvilágosítást ad a 06-40/46-46-46-os helyi tarifával hívható ügyfélszolgálati 

telefonszámon, valamint a nyerteseket postai úton is értesíti. 

 
10. A nyertes a nyeremény átvételére a nyerésről szóló értesítés kézhezvételét követően, de legkésőbb a 

sorsolást követő 90 napon belül jogosult. A nyeremény átvételének feltétele egy nyilatkozat hiánytalan 

kitöltése, melyben a nyertes megadja a következő adatait: adóazonosító jel, anyja neve, születési hely 

és idő, születéskori név, lakcím, szükség esetén számlaszám. A nyilatkozatot aláírva, az aláírást két 

tanúval igazolva kell visszajuttatni a következő címre: MP Zrt. ÜKO, 1138 Budapest Dunavirág utca 2-6. 

A nyeremény átvételére a Játékos csak ezt követően jogosult. Amennyiben a nyeremény átvételére 

jogosult Játékos a nyereményét a megadott határidőn belül nem veszi át, úgy a Szervező a 

szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben foglaltak szerint jár el. 

 
11. A nyereményhez tartozó SZJA és egyéb járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban a 

nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertest 

terhelik. 

 
12. A nyertes köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremények átadása a 

fentiekben írt határidőn belül megtörténjen. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt 

felelősség nem terheli.  

 

13. A Szervező fenntartja a jogot, hogy közzétegye a nyertes nevét, illetve a lakóhelye településének nevét 

a www.posta.hu honlapon. 

 
14. A Játékosok a személyes adataikat önkéntesen hozzák a Szervező tudomására és hozzájárulnak 

ahhoz, hogy a Szervező személyes adataikat a  ’Jó hírt hozunk!’ elnevezésű nyereményjáték 

lebonyolítása céljából a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a jelen Játékszabályzat rendelkezéseinek 

megfelelően kezelje. A Játékosok tudomásul veszik, hogy személyes adataikat a Szervező – az Infotv.-

ben foglalt kivétellel - a nyereményjáték lebonyolításához szükséges ideig kezeli. A Játékosok a 

Szervező Ügyfélszolgálati Központ címén (3512 Miskolc), vagy a 06-46/320-136 faxszámon, vagy a 06-

40/46-46-46 telefonszámon, vagy az ugyfelszolgalat@posta.hu e-mail címen bármikor tájékoztatást 

kérhetnek az adatkezelésről, kérhetik az adatok helyesbítését, törlését vagy zárolását, bejelenthetik az 

adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozásukat. A Játékosok tudomásul veszik, hogy amennyiben a fentiek 

szerint adataik törlését, zárolását kezdeményezik, vagy az adatkezelés ellen tiltakoznak, azzal 

elveszítik a nyereményjátékban történő részvétel – beleértve a nyeremény átvételének – jogát. Az 

adatokat a Szervező az adatkezelés megvalósításában, vagyis a nyereményjáték lebonyolításában 

illetékes munkavállalói ismerhetik meg, az adatkezeléssel kapcsolatos jogsértés esetén az igény 

bíróság előtt érvényesíthető.  

 

Adatkezelési azonosító: NAIH-56228/2012 



15. A Játékban a Szervező Kommunikációs és Marketing Igazgatóság, Üzleti Kommunikációs Osztály 

alkalmazottai, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli 

hozzátartozói nem vehetnek részt. 

 
16. A Játékban résztvevő előfizetések érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a 

Szervező döntése az irányadó. 

 

17. A Játékosok tudomásul veszik és elfogadják jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket. 

 

Budapest, 2014.október 1. 

 

Magyar Posta Zrt. 

     Szervező 

 


