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Az ENERGIAKLUB (székhelye: 1056 Budapest, Szerb u. 17-19., adószám: 

18076592-2-41, továbbiakban „Szervező”), mint szervező és adatkezelő a jelen 

játékszabályzatban és adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott „Ingyenes 

energetikai felmérés és felújítási terv” címmel nyereményjátékokat (továbbiakban: 

„Nyereményjáték”) szervez. 

A Nyereményjáték nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen 

módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, így a Facebookot a 

Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen 

tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A 

Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős. 

1. Részvételi feltételek 

A Nyereményjátékban azon magyar állampolgárok vehetnek részt, akik 

cselekvőképesek, illetve nem állnak cselekvőképességüket e tekintetben korlátozó 

bármely korlátozás alatt, betöltötték a 16. életévüket, elfogadják és betartják a 

Szabályzatot, és megfelelnek a nyereményjátékban való részvétel feltételeinek. 

(továbbiakban: Felhasználó). 

Amennyiben a Felhasználó korlátozott cselekvőképességű vagy cselekvőképtelen, 

úgy a Nyereményjátékban részt venni csak törvényes képviselője hozzájárulásával 

jogosult. 

A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező és a RenoHUb projektben 

résztvevő konzorciumi partnerek (https://renohub-h2020.eu/partnerek/) alkalmazottai, 

valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott 

hozzátartozói. 

A Nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt 

feltételekkel lehetséges. A Nyereményjátékban való részvétel a jelen Szabályzat 

automatikus elfogadását jelenti, és a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy Szervező a 

Játék során rendelkezésre bocsátott személyes adatait - az Adatkezelési 

Tájékoztatóban rögzítettek szerint a Nyereményjátékkal összefüggésben kezelje. 
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2. A Nyereményjáték időtartama és menete 

A RenoPont Energetikai Otthonfelújítási Központ a 2022 és 2023 évben több 

helyen  tervezi  bemutatni  a  szolgáltatásait  lakossági  energiahatékonysági  infónap 

keretein  belül. Az infónapok célja, hogy megismertesse a lakossággal 

az  épületenergetikai  felújítások fontosságát, a beruházási folyamat menetét, a 

műszaki, pénzügyi és jogi lehetőségeket, illetve azt, hogy miként tud egy ilyen 

folyamatban a RenoPont segíteni.  

A RenoPont az infónapokon való sorsolás mellett online sorsolásokat is tart. 

A Nyereményjátékok időtartama: 2021.01.13. - 2023. május 15. 23:59. a - RenoPont 

országos roadshow és lakossági infónapok teljes időtartama.  

A Nyereményjáték kapcsán több különálló sorsolást hajtunk végre, a sorsolások 

időpontjait pedig előre meghirdetjük a Facebook oldalunkon. 

3. Nyeremények, sorsolás 

A sorsolást a Szervező számítógépes algoritmus segítségével, véletlenszerűen 

végzi, minden nyereményre egy nyertest sorsol ki a Felhasználók közül. 

Az első sorsolás dátuma: 2022.01.27. Ezt követően további sorsolásokra kerül sor 

2023. május 15-ig bezárólag. 

Ez a játékszabályzat a „Karácsonyi kvíz – RenoPont nyereményjáték” 

elnevezésű kérdőív kitöltésére vonatkozik. A játék időtartama: 2022.12.01.(7:00) 

– 2022.12.14. (23:59). A sorsolás dátuma: 2022.12.15. (11:00) 

A Nyereményjátékban az alábbi nyereményeket sorsolja ki a Szervező: 

 3 fő részére 1-1 db átruházható 100 000 Ft értékű teljes körű ENERGETIKAI 

FELMÉRÉS ÉS FELÚJÍTÁSI TERV 

A Nyereményjáték lezárását követően a Szervező feljegyzi a nyertes adatait a 

nyereménnyel kapcsolatban. 

A Nyereményjátékban az alábbi feltételek mellett vehet részt a Felhasználó: 1. 

Feliratkozik a hírlevelünkre a https://renopont.hu/ oldalunkon 2. Kitölti a RenoPont 

Energetikai Otthonfelújítási Központ Facebook oldalán 
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(https://www.facebook.com/renopontotthonfelujitas), vagy a https://renopont.hu/ 

oldalunkon közzétett „Karácsonyi kvíz – RenoPont nyereményjáték” elnevezésű 

kérdőívet. 

A nyeremény átruházható. 

A nyeremények megváltoztatásának jogát a Szervező fenntartja. Egy Felhasználó 

csak egy nyereményre jogosult. 

4. Nyeremény átvétele 

A nyerteseket e-mailben értesíti a Szervező. 

Amennyiben a nyertes Felhasználó a nyereményről való értesítés után legalább 15 

napon belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel, a nyertes Felhasználó 

elveszti jogát a nyeremény átvételére, lemond az ezzel összefüggő bármilyen 

kártérítési, megtérítési, illetve egyéb igényéről. 

A nyeremények 2023. május 15-ig válthatók be.  

Amennyiben a nyertes Felhasználó cselekvőképességében korlátozott vagy 

cselekvőképtelen, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a 

nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. 

A nyeremények készpénzre nem válthatók át, de átruházhatók.  

A nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. 

A Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén 

kívül további kötelezettség nem terheli, vele szemben a nyertes Felhasználók 

semmilyen további igényt nem érvényesíthetnek; Szervező e tekintetben 

mindennemű felelősségét kizárja. A nyeremények kézbesítésével járó postázási 

vagy futárköltséget a Szervező viseli. 

5. Felhasználó kizárása a játékból 

A Szervező jogosult a Nyereményjáték időtartama alatt vagy a Nyereményjáték 

zárását követő 30 napon belül saját belátása szerint, külön értesítés, jóvátétel, 

kártérítés és indokolás nélkül kizárni a Nyereményjátékból azt a Felhasználót vagy 

Felhasználói regisztrációt: 
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- aki nem, illetve nem lett volna jogosult részt venni a Nyereményjátékban, így 

különösen, ha nem töltötte be a 16. életévét vagy regisztrációja más okból 

nem felel meg a jelen Szabályzatban foglalt követelményeknek vagy 

egyébként jogszabályt sért; 

- aki a Szervező, vagy a RenoHUb projektben résztvevő konzorciumi partnerek 

(https://renohub-h2020.eu/partnerek/) alkalmazottja, valamint ezen személyek 

Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozója; 

- aki bármilyen módon megsérti a jelen Szabályzat rendelkezéseit, vagy a 

Nyereményjátékkal összefüggésben egyébként jogszabályt, más jogát, 

és/vagy jogos érdekét sérti, illetve erre nézve alapos gyanú merül fel; 

- aki megtévesztően jár el a Nyereményjátékkal kapcsolatban; 

- aki az átvételhez szükséges személyes adatait, ill. a Szervező által kért 

információkat, nyilatkozatokat nem adta meg; 

- aki a megadott határidőn belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezőkel; 

- aki valótlan vagy hibás személyes adatokat küld meg a Szervező részére, 

vagy szándéka egyéb módon arra irányul, hogy a Nyereményjátékban 

valótlan, vagy a valós Felhasználótól eltérő más személyt jogosítson 

nyereményre vagy az eredeti Felhasználótól eltérő más személyt 

regisztráljanak Felhasználóként; valamint 

- akit, illetve amelyet a Szervező egyéb okból jónak látnak törölni, így 

különösen, de nem kizárólagosan akkor, ha a Felhasználó kommentjeivel 

vagy nyilatkozataival sérti a Szervező jogos gazdasági érdekeit. 

A Felhasználó kizárása esetén az adott Felhasználó nem tarthat igényt 

nyereményre, vagy amennyiben a kizárás oka a nyeremény átadása után jut a 

Szervező tudomására, úgy a már átadott nyereményét, illetve amennyiben az már 

felhasználásra került, úgy annak ellenértékét köteles visszaszolgáltatni a 

Szervezőnek, valamint köteles a Szervezőnek a kizárással kapcsolatos költségeit 

megtéríteni. 

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a kizárt Felhasználó helyett saját belátása 

szerint egy másik Felhasználót sorsoljon ki nyertesként, de erre nem kötelezhető. 

6. A Szervező felelőssége 
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A szolgáltatás ingyenességéből adódóan a Szervező nem szavatolja a 

Nyereményjáték szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a 

Nyereményjáték felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A Szervező kizárnak 

mindenféle kártérítési, kártalanítási igényt a Nyereményjátékban való részvétel 

során, a Nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a 

Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó 

költségekért, károkért, veszteségekért. 

A Felhasználók kérdéseiket, illetve észrevételeiket elküldhetik az 

man@energiaklub.huemail címre. 

7. Egyéb rendelkezések 

A nyertes írásban való beleegyezése szükséges arról, hogy a RenoHUb projekt 

felhasználhatja referenciaként a közös munkát, így hozzájárulva ahhoz, hogy 

megjelenik a RenoPont honlapján, hírlevelében, social media csatornáin és egyéb 

felületein.  

A Szervező fenntartja a Szabályzat módosításának jogát. A Szabályzat 

módosításáról a Szervező a RenoPont Energetikai Otthonfelújítási Központ 

Facebook oldalán, illetve a https://renopont.hu/ weboldalon a Felhasználókat értesíti. 

Az internetes oldal megnyitása adatforgalommal járhat, amelynek esetleges költsége 

a Felhasználót terheli és a költség mértéke függhet a Felhasználó 

internetszolgáltatójától, a szolgáltatás díjcsomagjától és annak konstrukciójától. 

A Szervező kijelentik, hogy a Nyereményjáték nem tartozik a szerencsejáték 

szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá. 

A jelen Szabályzatra a magyar jog az irányadó. 

Budapest, 2022.12.01. 

Energiaklub Egyesület  


