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A Szabályzat hatálya 

 
Jelen Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) hatálya a DPD Hungary Kft. 

(székhely: 1134 Budapest, Váci út 33. 2. em., adószám: 13034283-2-41.) (a továbbiakban: 

Szervező) által, jelen Szabályzatban bemutatott időtartamra és feltételek mellett szervezett 

Nyereményjátékra terjed ki. 

Szervező kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy az általa a múltban, jelen 

Nyereményjátékkal párhuzamosan, vagy esetlegesen a jövőben szervezett egyéb 

nyereményjátékok más, jelen Szabályzatban foglaltaktól eltérő feltételek szerint zajlottak/ 

zajlanak/ fognak zajlani, így ezen egyéb nyereményjátékok esetében jelen Szabályzat 

rendelkezései nem alkalmazhatók. 

Jelen szabályzatban szabályozott Nyereményjáték nem tartozik a szerencsejáték 

szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá. 

 

 

1. Értelmező rendelkezések  

 

1.1. Facebook: A www.facebook.com internetes elérési útvonalon található közösségi oldal, 

illetve annak közvetlen aloldalai. 

1.2. Felhasználó: A Facebookot az adott oldalon található regisztrációt és bejelentkezést 

követően használó természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet. 

1.3. Komment: Az a Felhasználó által a Post alatt elhelyezett hozzászólás, amely útján - a jelen 

Szabályzatban foglalt feltételek teljesítése esetén – részt vehet a Nyereményjátékban és 

Résztvevővé válhat. 

1.4. Közreműködő: Olyan, Szervezővel munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyban álló, illetve - a Nyereményjáték vonatkozásában – Szervező meghatalmazásával 

rendelkező személy, aki Szervező nevében és képviseletében (teljes, vagy korlátozott jogkörrel) 

a Nyereményjáték teljes-, vagy egyes részfolyamatai során Szervező tevékenységét támogató 

tevékenységet fejt ki. 

1.5. Nyereményjáték: Szervező által jelen Szabályzatban meghatározott időtartamra és 

feltételek szerint megszervezett folyamat, amelynek eredményeként Szervező jelen 

Szabályzatban meghatározottak szerint nyereményeket ad át a Nyertesek részére. 

1.6. Nyertes: Az a legtöbb Reakciót kapott kommentet készítő Résztvevő, aki részére – jelen 

Szabályzatban foglalt feltételek teljesülése esetén - a Szervező a Reakciók számának felmérését 

követően nyereményt köteles átadni. 

1.7. Post: Az a Szervező által a Facebookon elhelyezett bejegyzés, amely alatt elhelyezett 

Komment útján a Felhasználók - a jelen Szabályzatban foglalt feltételek teljesítése esetén – 

részt vehetnek a Nyereményjátékban. 

1.8. Reakció: Az a tevékenység, amely során a Felhasználók megnyomják az egyes 

Kommentek alatt szereplő smiley ikonokat tartalmazó gombokat, feltéve, hogy azok 

visszavonásra nem kerülnek a Nyereményjáték időtartama alatt. A Reakciók számának 

felmérésében csak a vissza nem vont, a Reakciók száma felmérésének pillanatában az adott 

Kommenten szereplő Reakciók vehetők figyelembe. A smiley-k által kifejezni kívánt érzelmek 

általános társadalmi megítélése alapján dühös és sírós smiley jelet tartalmazó gomb 

megnyomása által kifejezett vélemények a Nyereményjáték vonatkozásában Reakciónak nem 

minősülnek, azokat a Reakciók számának felmérése során figyelmen kívül kell hagyni. 

1.9. Résztvevő: Az a Felhasználó, aki a jelen Szabályzatban foglalt feltételek teljesítése útján 

jogot szerez arra, hogy a Reakciók számának felmérésében, mint lehetséges Nyertes részt 

vegyen. 
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2. Jogszabályi háttér 

 

2.1. Szervező jelen Szabályzatot – különösen, de nem kizárólagosan – az alábbiakban 

meghatározott jogszabályokkal összhangban alkotja meg: 

● Az Európai Parlament és a Tanács 2000/31 EK irányelve a belső piacon az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, 

egyes jogi vonatkozásairól; 
● Magyarország Alaptörvénye; 
● A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.); 
● Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény; 
● Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (továbbiakban: „GDPR”) 
● A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egységes korlátairól szóló 

2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 
● Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a 

továbbiakban Ektv.); 
 

 

3. A Nyereményjáték időtartama 

 

3.1. A Felhasználóknak – a jelen Szabályzatban foglaltak teljesülése esetén –  

 

2022. 07. hónap 4. napján 0:00 órától - 2022. 07. hónap 10. napján 11:59 óráig 

 

van lehetőségük részt venni a Nyereményjátékban. Az ezt megelőzően és ezt követően 

elhelyezett, részvételt célzó Kommentek a Nyereményjáték szempontjából érvénytelenek és 

hatálytalanok, a Nyereményjátékban való részvételre nem jogosítanak fel. 

 

 

4. A nyeremények 

 

4.1. A Szervező nyereményként az alábbi ajándékokat adja át a Nyertesek részére: 

● legtöbb Reakciót kapott Kommentet elhelyező Résztvevő: 1 db DPD-s szerszámkészlet 

és nyalóka 
● második legtöbb Reakciót kapott Kommentet elhelyező Résztvevő: 1 db DPD-s füzet, 

toll és nyalóka 
● harmadik legtöbb Reakciót kapott Kommentet elhelyező Résztvevő: 1 db DPD fém 

szívószálkészlet és nyalóka 
● negyedik legtöbb Reakciót kapott Kommentet elhelyező Résztvevő: 1 db DPD autós 

mobiltartó és nyalóka 
● ötöddik legtöbb Reakciót kapott Kommentet elhelyező Résztvevő: 1 db DPD-s 

túrázáshoz alkalmas összecsukható pohár, vitamintartóval és nyalóka 
 

A Szervező kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a Reakciók számának 

felmérése során megállapításra kerül, hogy valamely Kommentek azonos számú Reakciót 

kaptak, abban az esetben a nyereményekre való jogszerzés és a Nyertesi minőség 

szempontjából az azonos számú Reakcióval rendelkező Kommentek közül mindig az időben 
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korábban elhelyezett Kommentek élveznek elsőbbséget. (Példa: Az első helyezettnek 100 db 

Reakciója van, a másodiknak 92 db, míg van 2 Komment, amelyeken mind 80 db Reakció 

szerepel. Ebben az esetben a két Felhasználó közül az Felhasználó lesz a 3. helyezett, aki 

leghamarabb kommentelt.) 

 

4.2. A Szervező kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy a 4.1. pontban meghatározott 

nyereményekről a Facebookon és bármilyen egyéb felületen fellelhető kép, videó, vagy leírás 

csak illusztráció, vagy felületes körülírás, a tényleges nyeremények kinézete, felépítése, illetve 

bármely egyéb jellemzője azoktól eltérhet azzal, hogy azoknak a rendeltetésszerű használatra 

alkalmasnak kell lennie. A Résztvevők jelen szabályzat elfogadása útján kifejezetten és 

határozottan úgy nyilatkoznak, hogy a Nyereményjáték ingyenességére való tekintettel ezen 

esetleges eltéréshez hozzájárulnak, azzal kapcsolatban sem a Nyereményjátékot megelőzően, 

sem az alatt, sem azt követően kifogást nem támasztanak.  

 

4.3. A Szervező felhívja a figyelmet arra, hogy a tárgyi nyeremény, illetve kupon nyeremény 

készpénzre, elektronikus pénzre, vagy más készpénz-helyettesítő fizetési eszközre, illetve 

egyéb termékre/ árura/ más dologra nem váltható vissza, míg pénznyeremény más valutában 

nem igényelhető, a készpénz nyeremény teljesítése átutalás útján, illetve az átutalásos 

nyeremény készpénz útján nem igényelhető. 

 

5. A részvétel feltételei 

 

5.1. A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes és ingyenes.  

5.2. A Nyereményjátékban csak olyan természetes személyek, jogi személyek, vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetek vehetnek részt, akik/ amelyek magyarországi 

lakóhellyel vagy székhellyel, vagy ezek hiányában az esetleges nyeremények átvétele 

vonatkozásában magyarországi átvételi hellyel, vagy az átvétel vonatkozásában - írásbeli 

meghatalmazással igazolt – meghatalmazottal rendelkeznek. 

5.3. A Nyereményjátékban csak olyan természetes személyek, jogi személyek, vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetek vehetnek részt, akik/ amelyek cselekvőképessége 

és szerzőképessége a Nyereményjátékban való részvétel és az esetleges ajándékok megszerzése 

tekintetében nem korlátozott. Korlátozottan cselekvőképes kiskorú természetes személy a 

törvényes képviselő – írásban igazolható – hozzájárulása mellett részt vehet a 

Nyereményjátékban. 

5.4. A Nyereményjátékban csak olyan természetes személyek, jogi személyek, vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetek vehetnek részt, akik/ amelyek Facebook 

regisztrációval rendelkeznek és Facebook profiljuk útján Kommentet helyeznek el a Post alatt. 

5.5. A Nyereményjátékban részt venni kívánó Felhasználó, részvétel esetén a Résztvevő, illetve 

nyertesség esetén a Nyertes köteles Szervezővel együttműködni oly módon, hogy valamennyi, 

a Nyereményjáték lefolytatásához, illetve a részvételhez jelen szabályzat szerint szükséges 

adatot és információt – ésszerű határidőn belül – Szervező rendelkezésére bocsájt, illetve 

megteszi azokat a technikai jellegű intézkedéseket, amelyek Szervező teljesítéséhez (pl.: a 

nyeremény átadásához) elengedhetetlenül szükségesek.  

5.6. A Felhasználó/ Résztvevő/ Nyertes kijelenti, hogy az 5.6. pontban meghatározott adatok 

és információk Szervező részére történő továbbítása során valamennyi adatvédelmi 

jogszabálynak - különös tekintettel, de nem kizárólagosan a GDPR-nak és az információs 
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önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek - 

megfelelően jár el. Felhasználó/ Résztvevő felel az általa közölt információk és adatok 

helyességéért.  

5.7. A Nyereményjátékban nem vehet részt a Szervező, a Szervező Nyereményjáték 

tekintetében alkalmazott közreműködője, azok tagja, vezető tisztségviselője, munkavállalója, 

vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy és ezek közeli 

hozzátartozója. Nem vehet részt továbbá a Nyereményjátékban a fenti személyek többségi 

befolyása alatt álló jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. 

 

 

6. A Nyereményjáték menete 

 

6.1. Post elhelyezése, részvételre felhívás: A Szervező egy Nyereményjátékra felhívó Postot 

helyez el a Facebook-on, amely alatt lehetőséget biztosít a Felhasználók számára Komment 

elhelyezésére és az ott elhelyezett Kommentek tekintetében Reakció megtételére. 

A Post tartalma: A Post a Nyereményjáték alapvető feltételeit tartalmazza, illetve rögzíti jelen 

Szabályzat és a Nyereményjátékhoz kapcsolódó Adatkezelési tájékoztató elérési útvonalát. 

6.2. Részvétel:  

A Komment tartalmi követelményei: A Felhasználó Kommentje abban az esetben felel meg 

jelen Szabályzatnak, amennyiben egy futárral kapcsolatos vicces, vagy meghökkentő történetet 

tartalmaz. A Komment vicces, vagy meghökkentő jellegét a Szervező nem minősíti, azonban 

fenntartja magának a jogot arra, hogy valamennyi sértő, bántó, kirekesztő, jogokat csorbító, 

vagy egyéb módon jogszabályba ütköző Kommentet töröljön, illetve az ilyen Kommentet 

elhelyező felhasználót kitiltsa a Nyereményjátékból és minden esetleges további kommentjét is 

törölje. Az ilyen törölt Kommentek a Nyereményjátékban való részvételre nem jogosítanak fel, 

azok a Reakciók számának felmérése során figyelembevételre nem kerül. 

A Felhasználók legkésőbb 2022. 07. hónap 10. napján 23 óra:59 percig -ig jogosultak 

Kommentet elhelyezni a Post alatt. Az ezen időpont után helyhelyezett Kommentek a 

Nyereményjáték szempontjából érvénytelenek és hatálytalanok, a Nyereményjátékban való 

részvételre nem jogosítanak. 

Amennyiben a Felhasználó és Kommentje a jelen Szabályzatban meghatározott feltételeknek 

megfelel, abban az esetben a jelen pontban meghatározottak elvégzését követően részt vesz a 

Nyereményjátékban és Résztvevőnek minősül.  

6.3. A Reakciók számának felmérése: Szervező a Kommentek elhelyezésére nyitva álló 

időtartamot követően a Reakciók számának felmérése útján állapítja meg a Nyerteseket úgy, 

hogy a legtöbb Reakciót kapó Kommentet elhelyező felhasználó lesz az első helyezett, a 

második legtöbb Reakciót kapó Kommentet elhelyező felhasználó lesz a második és a további 

helyezések is ezen logika mentén kerülnek kiosztásra. A Szervező kifejezetten felhívja a 

figyelmet arra, hogy amennyiben a Reakciók számának felmérése során megállapításra kerül, 

hogy valamely Kommentek azonos számú Reakciót kaptak, abban az esetben a nyereményekre 

való jogszerzés és a Nyertesi minőség szempontjából az azonos számú Reakcióval rendelkező 

Kommentek közül mindig az időben korábban elhelyezett Kommentek élveznek elsőbbséget. 

A Reakciók számának felmérését Szervező legalább 3 személy együttes jelenlétében, manuális 
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számbavétel és áttekintés útján végzi. A Reakciók számának felméréséről a jelenlévők 

jegyzőkönyvet vesznek fel. A Reakciók számának felmérésére legkésőbb 2022. 07. hónap 11. 

napján kerül sor.  

6.4. Kiértesítés: Szervező a Nyerteseket a Facebook-on keresztül a post alatt és/ vagy a 

Facebook Messenger üzenetküldő felületen privát üzenetben értesíti, egyúttal bekéri a 

nyeremények átadásához szükséges adatokat – név, lakcím, telefonszám, e-mailcím – a 

Nyertesektől.  

A nyeremények átadásához szükséges információk átadására Nyertesnek a kiértesítés Szervező 

általi megküldésétől számított 7 nap áll rendelkezésére. E határidő elmulasztása esetén Nyertes 

a nyereményre való jogosultságát elveszti, a nyeremény vonatkozásában Szervezővel szemben 

igényt nem támaszthat. Ugyanilyen megítélés alá esik a nyeremények kiszállításához szükséges 

adatok kiszállítást akadályozó hiányos, pontatlan, vagy valótlan tartalmú átadása. Ilyen 

esetekben Szervező kizárólagos hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy az adott 

nyereményt más Résztvevő részére átadja-e.  

A Nyertes a nyereményekre való jogosultságát a nyeremények átvétele előtt nem ruházhatja át, 

azonban a nyeremények átvételét követően azokkal szabadon rendelkezhet. A Nyertesek 

kiértesítésére és kihirdetésére legkésőbb a sorsolás napját követő 3. munkanapon kerül sor. 

6.5. Átadás: A nyereményeket Szervező személyesen, vagy közreműködő útján adja át a 

Nyertesek, vagy a Nyertesek írásbeli meghatalmazásával rendelkező személyek részére. A 

nyeremények átadására legkésőbb a nyeremények átadásához szükséges adatok átvételét 

követő 10 munkanapon belül kerül sor.  

6.6. Kiesés: Amennyiben csak a Reakciók számának felmérését követően jut a Szervező 

tudomására, hogy a Nyertes nem felel meg a jelen Szabályzatban meghatározott feltételeknek, 

abban az esetben az adott személy kiesik és nyereményre nem lesz jogosult. Ilyen esetekben 

Szervező kizárólagos hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy az adott nyereményt más 

Résztvevő részére átadja-e.  

 

7. Vegyes és záró rendelkezések 

 

7.1. Szervező kifejezetten kijelenti, hogy a Nyereményjáték vonatkozásában a Facebook 

kizárólag egy megvalósítási platformként funkcionál. Így sem a Facebook sem az azt létrehozó, 

működtető, üzemeltető, vagy az oldal egyes funkcióinak működését biztosító természetes 

személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem minősül a 

Nyereményjáték szervezőjének, vagy a szervező közreműködőjének. A Nyereményjáték 

megszervezése, lebonyolítása, illetve a Nyereményjátékkal kapcsolatos döntések meghozatala 

kizárólag Szervező feladat- és hatáskörébe tartozik, az egyes döntések meghozatalához sem a 

Facebook sem az azt létrehozó, működtető, üzemeltető, vagy az oldal egyes funkcióinak 

működését biztosító természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet jóváhagyására, vagy elismerésére nincs szükség. A Facebook, illetve az 

azt létrehozó, működtető, üzemeltető, vagy az oldal egyes funkcióinak működését biztosító 

természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet a 

Nyereményjátékkal kapcsolatosan támogató tevékenységet nem fejt ki, a Nyereményjáték – a 

megvalósítási platform biztosításán túl - a Facebookhoz, illetve az azt létrehozó, működtető, 

üzemeltető, vagy az oldal egyes funkcióinak működését biztosító természetes személyhez, jogi 
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személyhez, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezethez nem kapcsolódik. A 

Nyereményjáték kapcsán a Facebookkal illetve az azt létrehozó, működtető, üzemeltető, vagy 

az oldal egyes funkcióinak működését biztosító természetes személlyel, jogi személlyel, vagy 

jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel szemben – a Facebook működésével 

összefüggő követeléseket ide nem értve – követelés nem támasztható. 

7.2. Szervező a Nyereményjáték vonatkozásában jogosult Közreműködőt igénybe venni. 

Szervező a Közreműködőért úgy felel, mintha az adott tevékenységet maga végezte volna el. 

Szervező köteles a Közreműködővel olyan megállapodást kötni, amely összhangban áll jelen 

Szabályzat rendelkezéseivel.  

7.3. Jelen Szabályzat rendelkezéseit Szervező egyoldalúan és önállóan határozta meg. 

Résztvevő a Nyereményjátékban való részvétellel – figyelemmel arra, hogy a 

Nyereményjátékban való részvétel teljes mértékben önkéntes, ingyenes és a részvétel 

elmaradása a Felhasználó számára hátrányt nem okoz – elfogadja a Nyereményjátékhoz 

kapcsolódó feltételrendszer egyoldalú megállapítását.  

7.4. Figyelemmel arra, hogy a Nyereményjátékban való részvétel teljes mértékben önkéntes, 

ingyenes és a részvétel elmaradása a Felhasználó számára hátrányt nem okoz, így Szervező a 

Nyereményjáték vonatkozásában kártérítési és egyéb sérelemdíjra jogosító felelőséggel nem 

tartozik. Felhasználó és Résztvevő kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy a Nyereményjáték 

vonatkozásában sem a Nyereményjáték időtartama alatt, sem a jövőben nem támaszt ilyen 

jellegű követelést Szervezővel szemben. 

7.5. Nyereményjátékkal kapcsolatos valamennyi szokásos költséget – különösen, de nem 

kizárólagosan a nyeremények kiszállításának költségét – Szervező viseli. A szokásos költségek 

körén kívül eső költségek megtérítésére (pl.: nyeremény átvételére meghatalmazott személy 

díjazása, az átvevő utazási költsége, esetleges adó-és járulékfizetési kötelezettség stb.) Szervező 

nem kötelezhető. 

7.6. Jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésben a Ptk. és az egyéb irányadó jogszabályok 

rendelkezései az irányadók. A Nyereményjátékkal kapcsolatos jogvita esetén a Felhasználó/ 

Résztvevő/ Nyertes és a Szervező a jogvitát elsődlegesen egyezményes úton kísérlik meg 

rendezni, a peren kívüli egyezményes út sikertelensége esetén pedig a Polgári perrendtartásról 

szóló törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak. 

 

7.7. Jelen Szabályzat 2022. 07. hónap 01. napján készült, 8 számozott oldalból áll, és azt 

Szervező – eltérő rendelkezés hiányában – a jelen Szabályzatban meghatározott 

Nyereményjáték valamennyi kontextusában alkalmazza. Szervező jelen szabályzatot a Postban 

szereplő elérési útvonalon teszi közzé. 

 

 

Budapest, 2022. 07. hónap 01. nap  

 


