
 
 

 
 

KOMETA Klub hírlevél nyereményjáték 

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT 

 

1. A Nyereményjáték szervezője 

A „KOMETA Klub hírlevél nyereményjáték” elnevezésű promóció (a továbbiakban: Promóció 
vagy Nyereményjáték) szervezője a KOMETA 99 Élelmiszeripari Zártkörűen működő 
Részvénytársaság (székhely: 7400 Kaposvár, Pécsi utca 67-69., cjsz: 14-10-300239, adószám: 
13749619-2-14, e-mail: kometa@kometa.hu) – a továbbiakban: Szervező. 

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a 
Szervező által megbízott ügynökség, az LT Communication Reklámügynökség Kft. (székhely: 
1139 Budapest, Fáy utca 20., e-mail: hello@ltcom.hu), (a továbbiakban: Lebonyolító) látja el. 

 

2. A Nyereményjátékban résztvevő személyek, részvételi feltételek 

(1) A Nyereményjátékban kizárólag az vehet részt, aki a KOMETA Klub tagja. 

(2) A Nyereményjátékban részt vesz minden olyan személy, aki a KOMETA Klub hírlevélre a 
4. pont (1) bekezdésében meghatározott sorsolási időpontban feliratkozott és személyes 
adatainak kezeléséhez hozzájárult. 

(3) A Nyereményjátékban való részvétel feltétele a KOMETA Klub hírlevélre való feliratkozás 
megléte a 4. pont (1) bekezdésében meghatározott sorsolási időpontban; egyéb részvételi 
feltétel (pl. pályázat beküldése, kód feltöltése) nincs. 

(4) Nem vehetnek részt a Nyereményjátékban a Szervező, a Waberer’s-Szemerey Logisztika 
Kft. (székhely: 3527 Miskolc, Fonoda utca 1.), az EXOT Labs Kft. (székhely: 1139 Budapest, 
Országbíró utca 2. 3. em. 12.), az ODITECH-STÚDIÓ Kft. (székhely: 1126 Budapest, Tartsay 
Vilmos utca 12.), a Harangpack Gyártó és Kereskedő Kft. (székhely: 6041 Kerekegyháza, 
Dohány utca 17.), a Játék időtartama alatt az itt felsorolt szervezetek [Benefit Work Kft. 
(székhely: 5700 Gyula, Dob u. 26a.), Bobbys World Kft. (székhely: 7400 Kaposvár, Honvéd u 
7.), Gondoskodó Munkaerő Kölcsönző és Szociális Szövetkezet (székhely: 7912 Nagypeterd, 
Petőfi u.3.), Meló-Diák Dél Iskolaszövetkezet (székhely: 7912 Nagypeterd, Petőfi u.3.), Humán 
Centrum (székhely: 1077 Budapest, Wesselényi u.11.), Viapan Dologidő Kft. (székhely: 7542 
Kisbajom, Kossuth L. u. 111.), Önfoglalkoztató Szociális Szövetkezet (székhely: 7542 
Kisbajom, Kossuth L. u. 111.)] által a Szervezőnél munkaerő-kölcsönzéssel foglalkoztatottak, 
valamint a Nyereményjáték szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen 
személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. 
pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 

(5) A Szervező kizárhatja a Nyereményjátékból azt a résztvevőt, aki részéről bármilyen 
(számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a játék 
szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek 
megalapozott gyanúja felmerül. 

(6) A (4)-(5) bekezdések nem érintik a KOMETA Klub hírlevél küldését az adott e-mail címre. 



 
 

 
 

 

3. A Nyereményjátékban nyerhető Nyeremény 

(1) A Nyereményjáték során a Szervező havonta 1 db 50.000 Ft értékű, hideg- és melegételre 
felhasználható Edenred Ajándékutalvány csomagot (részletek: https://edenred.hu/egyeb-
kartyak/#utalvany-hideg-meleg-etelre, a továbbiakban: Nyeremény) sorsol ki a résztvevők 
között. 

(2) A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható. 

 

4. A Nyeremény sorsolása 

(1) A Szervező a tárgyhónap első szerdáján (vagy amennyiben az munkaszüneti vagy 
ünnepnap, akkor az azt követő első munkanapon) 10:00 órakor sorsolja ki a Nyereményjáték 
havi nyertesét. A Nyeremény az ezen időpontban a KOMETA Klub hírlevélre feliratkozott 
aktív (le nem iratkozott) személyek között kerül kisorsolásra. 

(2) A sorsolás során a Nyertes és a Tartaléknyertesek meghatározása a véletlenszerűség elvének 
eleget tevő gépi sorsolással történik. A sorsolásról felvett jegyzőkönyv bárki által szabadon 
megtekinthető, előzetes időpont egyeztetés után a Lebonyolító fióktelepén (1139 Budapest, Fáy 
utca 20.) az adott sorsolás napjától számított 30 (harminc) naptári napig. 

(3) A Szervező a Nyereményjáték havi nyertese mellett a fent meghatározottakkal azonos 
módon kisorsol 5 tartaléknyertest, akik a kisorsolásuk sorrendjének megfelelő rangsorszámot 
kapnak (1. tartaléknyertes, 2. tartaléknyertes… stb.). 

 

5. A Nyeremény átadása 

(1) A Szervező a havi nyertest a sorsolást követően 1 munkanapon belül e-mailben értesíti a 
Nyereményről. 

(2) A nyertes az (1) bekezdésben meghatározott e-mail üzenet küldésétől számított 5 
munkanapon belül köteles válasz e-mailben nyilatkozni a Nyeremény elfogadásáról, köteles 
továbbá megadni az alábbi, a Nyeremény átadásához szükséges adatokat: 

a) cím; 

b) adóazonosító jel 

(3) Amennyiben Lebonyolító a nyertes Játékost a Regisztráció során megadott adatok 
valótlansága, hiányossága/hibája miatt, vagy egyéb okból nem tudja értesíteni a fenti 
időtartamon belül vagy a Játékos az Értesítésre a megadott határidőn belül nem reagál, úgy ezen 
körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető. Szervező e körben kizárja 
kártérítési, illetve egyéb felelősségét. 

(4) A Nyeremények kézbesítése során a kiszállító futár a csomag átvételéért nem jogosult pénzt 
kérni. Amennyiben erre mégis sor kerül, Szervező felhívja a nyertes Játékos figyelmét, hogy a 
csomagot ne vegye át és jelentse ezt a klub@kometa.hu e-mail címen, valamint a Nyereményt 



 
 

 
 

a futárral vitesse be a területileg hozzá tartozó letéti központba. Ez esetben a Nyereményt a 
futárszolgálat ismételten, díjmentesen kiszállítja a nyertes Játékos részére. 

(5) Amennyiben a Nyeremény a kiszállítás során megsérül, Szervező felhívja a nyertes Játékos 
figyelmét, hogy a csomagot ne vegye át, hanem a futárral vetessen fel erről jegyzőkönyvet a 
helyszínen és a csomagot küldje vissza Lebonyolító részére az ügy kivizsgálása érdekében. A 
csomag átvételét követően vagy jegyzőkönyv hiányában Szervező és Lebonyolító a 
nyereményre vonatkozóan reklamációt nem fogad el. 

(6) A Szervező kizárhatja a Játékból azt a Játékost, akinek a Nyereményt azért nem lehet 
kézbesíteni vagy átadni, mert a regisztráció során feltüntetett, vagy később megadott személyes 
adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen 
szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a 
Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli. 

 

6. A Nyereményre való jogosultság elvesztése 

(1) A nyertes elveszti a Nyereményre való jogosultságát, amennyiben 

a) a nyertes a KOMETA Klub hírlevélre való feliratkozás során megadott e-mail címen 
nem érhető el; 

b) a nyertes az őt a Nyereményről értesítő e-mail üzenetre az 5. pont (2) bekezdésében 
meghatározott határidőn belül nem válaszol; 

c) a nyertes az 5. pont (2) bekezdésében meghatározott adatokat nem adja meg;  

d) a nyertes a Nyereményt visszautasítja; 

e) a nyertes a Nyeremény átvételét megtagadja; 

f) a Szervező vagy annak megbízottja a nyertes által az 5. pont (2) bekezdésében megadott 
címen a Nyereményt nem tudja kézbesíteni; 

g) a Szervező a nyertest a Nyereményjátékból kizárja, mert a nyertes a Nyereményjáték 
feltételeit megsértette, így különösen, ha a nyertes a 2. pont (4) vagy (5) bekezdése alapján 
a Nyereményjátékban nem vehetett volna részt vagy a Nyereményjátékból kizárásra került. 

(2) A 6. pont (1) bekezdésben meghatározott esetekben a Szervező értesíti az 5. pontban 
meghatározott módon az 1. tartaléknyertest, aki az eredeti havi nyertes helyébe lép. 
Amennyiben a tartaléknyertes is elveszti a Nyereményre való jogosultságát, úgy a rangsorban 
következő tartaléknyertes lép a helyébe. Amennyiben több tartaléknyertes nincs, úgy a 
Nyeremény nem kerül átadásra. 

 

7. Adózás 

A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA, SZOCHO fizetési kötelezettséget a Szervező 
viseli, amennyiben a Nyertes a Szervező kérésére és kért határidőben (az adott sorsolástól 
számított 30 nap) megadja az ügyintézéshez szükséges személyes adatokat, amely adatok 
kezeléséről a Játék adatkezelési tájékoztatója tartalmaz további információkat. 
 



 
 

 
 

Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és esetleges adóvonzatuk kiegyenlítésén 
kívül további kötelezettség nem terheli, vele szemben a Résztvevők semmilyen további igényt 
nem érvényesíthetnek; a Szervező e tekintetben mindennemű felelősségét kizárja. 

 

8. A Nyereményjáték tartama 

A Nyereményjáték 2023. december 10-ig vagy jelen játékszabály változtatása esetén az abban 
foglalt határidőig tart. 

 

9. Egyéb feltételek 

(1) A Nyereményjátékról további információ a https://klub.kometa.hu weboldalon érhető el. A 
résztvevők kérdéseiket, illetve észrevételeiket elküldhetik a klub@kometa.hu email címre, vagy 
felvehetik a kapcsolatot a +36/30-981-0052 információs vonalon (elérhető: hétköznap 9:00 és 
17:00 között). 

(2) A Szervező kizárja a felelősségét minden, a https://klub.kometa.hu Weboldalt, illetve az azt 
működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, 
illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak 
nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező 
semminemű felelősséget nem vállal. Szervező kizárja a felelősségét a weboldal ellenőrzési 
körükön kívül eső okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem, vagy 
korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést 
annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. 

(3) A Szervező nem felel azért, ha a résztvevő a KOMETA Klub hírlevélre való feliratkozás 
során valótlan vagy téves adatokat ad meg, ideértve azt is, ha ennek következtében a résztvevő 
a Nyereményre való jogosultságát elveszti. 

(4) A Szervező fenntartja a jogot, hogy – a résztvevők megfelelő értesítésével – a 
Nyereményjáték feltételeit módosítsa, így különösen, de nem kizárólag a Nyereményeket vagy 
a Nyereményjáték tartamát megváltoztassa. 

(5) A jelen Nyereményjátékra irányadó jog kizárólag a magyar jog. 

 

Kelt: Budapest, 2023. február 1. 

 

KOMETA 99 Zrt. 

Szervező 


