
BNVStílusblog nyereményjáték 2012 
Részvételi és játékszabályzat 

 
 
1) A Hungexpo Vásár és Reklám Zártkörűen Működő Részvénytársaság, röviden 
Hungexpo Zrt. (1101 Budapest, Albertirsai út 10., cg.: 01-10-041503, adatvédelmi 
nyilvántartási szám: 01312-0037), (továbbiakban: Szervező) nyereményjátékot szervez 
(továbbiakban: Játék), amelyben azon magánszemélyek vehetnek részt, akik a jelen 
részvételi és játékszabályzatban szereplő feltételeknek eleget tesznek. 
 
2) A Szervező által lebonyolított Játékban kizárólag azok vehetnek részt (továbbiakban: 
Játékos), akik az alábbi együttes feltételeknek megfelelnek: 

2.1 14. életévét betöltött természetes személy 
2.2 magyarországi lakcímmel rendelkezik 
2.3 a Játék feltételeinek eleget tesz. 

 
3) Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a Játékban való 
részvételre és a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével vagy gondnokával 
együtt jogosult. Ha a Játékos cselekvőképtelen személynek minősül, úgy a Játékban való 
részvételre és a nyeremény átvételére kizárólag a Játékos törvényes képviselője vagy 
gondnoka jogosult. 
 
4) A Játék a BNVStílusblog oldalon (bnvstilus.blog.hu) zajlik. 
 
5) A Játék menete: 

5.1 A Játék három szinten zajlik: 
5.1.1 Basic: A Játékos a Játékban feltett kérdések első harmadára, azaz a 

Basic kérdéssora küldi be válaszait. Ehhez a Magyar Divat 1116 éve 
c. könyv elektronikus ismertető példánya nyújt segítséget. 

5.1.2 Standard: A Játékos a Játékban feltett kérdések első és második 
harmadára, azaz a Basic és a Standard kérdéssorra küldi be 
válaszait. Ehhez a Magyar Divat 1116 éve c. könyv nyomtatott, 
illetve könyvtárban fellelhető példánya nyújt segítséget. 

5.1.3 Extra: A Játékos a Játékban feltett valamennyi kérdésre beküldi 
válaszait. Ehhez a Magyar Divat 1116 éve c. könyv nyomtatott, 
illetve könyvtárban fellelhető példánya, valamint a BNVStílusblog 
korábbi bejegyzései nyújtanak segítséget. 

5.2 A Játékos dönti el, hogy mely szintig vesz részt a Játékban. Válaszolhat 
csak a Basic kérdésekre, vagy a Basic és Standard kérdésekre együttesen, 
illetve az Extra résszel együtt valamennyi kérdésre is beküldheti válaszát. 
Az egyes szintek elérésekor különböző nyereményekért folyik a játék. 

5.3 A kérdések a BNVStílusblog oldalról tölthetők le pdf formátumban. Egy 
Játékosnak valamennyi kérdésre megadott válaszát egy fájlban kell 
visszaküldenie, egy e-mail címről tehát csak egy megfejtés érkezhet. 

5.4 A Játékos a kitöltött kérdéssort a bnvstilus@hungexpo.hu e-mail címre kell, 
hogy visszaküldje adatainak megadásával. 

5.5 A helyesen válaszolók között a 7. pontban felsorolt nyereményeket 
sorsoljuk ki. Aki csak a Basic kérdésekre válaszolt helyesen, az csak a 
Basic szinthez tartozó nyereményekért játszhat. Aki a Basic és Standard 
kérdéssora is hibátlan válaszokat adott, az a Standard szint 
nyereményeiért versenyzik. Az Extra kérdésekre is helyesen válaszolók az 
Extra szint nyereményeiért játszhatnak. 

5.6 A nyerteseket e-mailben és/vagy telefonon értesítjük. 
 



6) A Játék időtartama: 2012. szeptember 26. – 2012. november 30., ez idő alatt várjuk a 
kérdésekre adott válaszokat. Sorsolás 2012. december 5-én véletlenszerű gépi 
kiválasztással. 
 
7) A Játék az alábbi nyereményekért folyik: 

7.1 Basic szinten: 
- 1 db Fashion Issue 2012 Summer szám 
- 1 db Stílus Magazin 2012/1. szám 
- 1 db Fine Restaurant c. kiadvány 
- 1 db Wine in Hungary c. kiadvány 
- 1 db Spa and Relax Guide Hungary 2012 c. kiadvány 
- 1 db Hello Baby! és Vital magazin éves előfizetés 
A nyereményeket az Absolut Media Zrt. ajánlotta fel. 

7.2 Standard szinten: 
- 1 db 5000 Ft értékű könyvcsomag, tartalma egy Országos Széchényi 
Könyvtár által kiadott díszkiadású könyv. 
- 1 db 10 000 Ft értékű könyvcsomag, tartalma egy Országos Széchényi 
Könyvtár által kiadott díszkiadású könyv. 
A nyereményeket az Országos Széchényi Könyvtár ajánlotta fel. 

7.3 Extra szinten: 
- 1 db 15 000 Ft értékű csomag, tartalma egy Országos Széchényi 
Könyvtár 2013. évi éves tagsági igazolvány és egy díszkiadású könyv. 
A nyereményeket az Országos Széchényi Könyvtár ajánlotta fel. 

 
8) A nyereményátadást követően a Szervezőt semmiféle további felelősség és 
kötelezettség nem terheli. 
 
9) A nyeremény másra át nem ruházható. A nyeremény pénzre vagy más nyereményre 
át nem váltható. 
 
10) A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettség a nyeremény felajánlóját, de 
semmiképpen sem a Játékost terheli. 
 
11) A Játék során, a kérdések megválaszolásával, valamint a nyeremény átvételével és 
felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek és kiadások (pl. utazási 
költség, szállítási költség stb.) a Játékost terhelik. 
 
12) A játékszabályok megfelelőségének hiányosságáért (pl. valamelyik feltétel 
teljesítésének elmaradása), a felajánlott nyeremények tartalmáért, azok teljesítésének 
elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a szolgáltatások nem megfelelő minőségéért a 
Szervezőt semmiféle felelősség és kötelezettség nem terheli. A nyereményt átvevő 
Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyereményt felajánló céggel szemben 
érvényesítheti. 
 
13) A Játékos a Játékban való részvétel esetén a kérdések megválaszolásával tudomásul 
veszi és elfogadja a jelen játékszabályban foglalt valamennyi feltételt, valamint 
kifejezetten beleegyezését adja ahhoz, hogy: 

13.1 adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek, és azokat a Szervező a Játékos 
esetleges tiltó nyilatkozatának kézhezvételéig minden további 
ellenszolgáltatás és külön engedély nélkül marketing tevékenysége céljából 
a Játék befejezését követően is kezelhesse, valamint elsődlegesen a 
nyereményt felajánlónak átadja. Az adatok kezelését a Hungexpo Zrt. 
(1101 Budapest, Albertirsai út 10., cg.: 01-10-041503, adatvédelmi 
nyilvántartási szám: 01312-0037), feldolgozását az Aprókavics Bt. (2336 
Dunavarsány, Gyóni Géza u. 2.) végzi; 

13.2 nevét és lakcímét kizárólag a település megjelölésével a Szervező 
nyilvánosságra hozza; 



13.3 a nyeremény átadásáról készült kép-, hang- és filmfelvétel akár teljes 
egészét, akár részleteit a Szervező reklám promóciókhoz felhasználhassa, 
idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül; 

13.4 a nyertes fotókat a Szervező idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön 
díjazás nélkül a nyereményjátékkal kapcsolatos kommunikációban közölje, 
különösen, de nem kizárólag a bnvstilus.blog.hu weboldalon közzétett 
sajtóhírben, interjúban, a Játékkal kapcsolatos egyéb médiahírekben, 
valamint felhasználja a BNV későbbi kampányanyagain. 

 
14) Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a jövőben további névre szóló kereskedelmi 
ajánlattal a Szervező megkeresse, írásbeli nyilatkozattal kérheti adatai törlését a 
nyilvántartásból a következő címen: Hungexpo Zrt., 1101 Budapest, Albertirsai út 10. 
vagy leiratkozas@hungexpo.hu. 
 
15) A Játékos köteles a Szervezőt teljes mértékben mentesíteni minden olyan költség, 
kiadás, vagy egyéb kár alól, amely a Szervezőnél azzal összefüggésben merült fel, hogy 
a Játékos által szolgáltatott anyagokkal kapcsolatban harmadik személy a Szervezővel 
szemben igényt támasztott. A Játékos köteles továbbá belépni minden olyan eljárásba, 
amelyet harmadik személy fenti jogcímen a Szervezővel szemben indított, köteles 
továbbá megtenni mindent annak érdekében, hogy a Szervező a kérdéses eljárásból 
elbocsátást nyerjen. A Játékosnak kell összeghatár nélkül kártalanítania és megóvnia a 
Játék Szervezőjét keresetekkel, intézkedésekkel, károkkal, veszteségekkel, költségekkel 
és kiadásokkal szemben – beleértve, de nem korlátozódva az ügyvédi díjakra és 
költségekre –, amelyeket a Szervező vagy bármelyik alvállalkozója vagy munkatársa 
visel egy harmadik fél szerzői jogdíjának vagy egyéb jogának tényleges, vagy állítólagos 
megsértése miatt a jelen játékszabályzatban foglaltakkal kapcsolatban. 
 
16) Nem tekinthető a nyereményjáték lefolytatása szempontjából módosító 
körülménynek semmilyen olyan előre nem látható üzemviteli diszfunkció, melynek során 
olyan technikai vagy egyéb körülmény lép fel, amely a nyereményjáték menetét 
időszakosan befolyásolja, esetlegesen felfüggesztheti (pl. a bnvstilus.blog.hu vagy a 
www.bnv.hu oldal rendellenességei). 
 
17) A Szervező fenntartja a jogot a Játék törlésére vagy felfüggesztésére, a 
nyeremények részben vagy egészben történő megtagadására, ha a Játék kapcsán 
visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott 
körülmények felmerülése, vagy vis major esetén. A Szervező fenntartja magának a jogot 
arra, hogy ezen feltételeket, vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa. A 
Szervező jogosult a Játékot bármikor egyoldalúan leállítani vagy visszavonni. 
 
19) A Játékból ki vannak zárva: 

19.1 Hungexpo Zrt. vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint 
az itt felsorolt személyek Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott 
hozzátartozói, 

19.2 egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő személyek és azok Ptk. 
685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 

 
 
Budapest, 2012. október 8. 
Hungexpo Vásár és Reklám Zrt. 


