
„Készítsd el házilag!” nyereményjáték 

promóció részletes játékszabályzata 

 

 
 

 

1. A Játék szervezője 
 
A „Készítsd el házilag!” promóció (a továbbiakban: "Játék") szervezője, lebonyolítója az 
Ed.Haas Hungária Kft. (székhely: 9024 Győr, Táncsics Mihály u. 19., a továbbiakban: 
"Szervező").  
A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat az 
Ed.Haas Hungaria Kft. által megbízott vállalkozó, Budai Péter (4450 Tiszalök, Klapka György u. 
41. adószám: 66470854-1-35) (a továbbiakban Lebonyolító) látja el.  
 
A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték 
szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. hatálya alá. 
 
A Játékot a Szervező a  https://www.facebook.com/haasnatural/ Facebook oldalon keresztül 
bonyolítja. 
 
A Játékos a megjelölt Facebook poszt alá való komment írásával automatikusan részt vesz a 
játékban, és ezzel maradéktalanul elfogadja a jelen Játékszabályzat feltételeit, beleértve az 
adatkezelési rendelkezéseket is. A Játékos tudomásul veszi, hogy a kommentírás előtt az ő 
kötelessége előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására 
kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. Amennyiben a 
Játékos jelen Játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt 
feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az 
ilyen Játékost saját döntése alapján a Játékból kizárni. 
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2. A Játékban résztvevő személyek 
 
A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes magyar állampolgár, 
természetes személy, aki Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban 
"Játékos").  
Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel 
kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes 
képviselőjével együtt jogosult.  
A Játékos a Játékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a 
Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.  
Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, 
valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a 
Játékból automatikusan kizárásra kerül. 
A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. 
Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok 
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
 
3. A Játékban nem vehetnek részt: 
 
a) Az Ed.Haas Hungária Kft. vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint az itt felsorolt 
személyek Ptk. értelmező rendelkezései szerint meghatározott hozzátartozói (Ptk. 8:1.§ (1) 
bek. 2. pont); 
b) egyéb, a szervezésben, lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek, valamint a 
Játékban résztvevő termékek árusítását végző kereskedelmi üzletek tulajdonosai, vezető 
tisztségviselői, alkalmazottai és azok Ptk. értelmező rendelkezései szerint meghatározott 
hozzátartozói (Ptk. 8:1.§ (1) bek. 2. pont); 
 

4. A Játék időtartama 
 
A Játék teljes időszaka 2019. november hó 21. napján 10:00:00 órától 2019. december hó 17. 
napján 10:00:00 óráig tart. Ezen időszak alatt a 
https://www.facebook.com/haasnatural/oldalon összesen 4 - azaz négy – darab poszt fog 
megjelenni, mindegyik külön-külön nyereményjátékként. 

1. nyereményjáték időtartama:  
2019. november hó 21. napján 10:00:00 órától 2019. november hó 26. napján 10:00:00 
óráig 

2. nyereményjáték időtartama:  
2019. november hó 28. napján 10:00:00 órától 2019. december hó 03. napján 10:00:00 
óráig 

3. nyereményjáték időtartama:  
2019. december hó 5. napján 10:00:00 órától 2019. december hó 10. napján 10:00:00 
óráig 

4. nyereményjáték időtartama:  
2019. december hó 12. napján 10:00:00 órától 2019. december hó 17. napján 10:00:00 
óráig 
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Mindig az éppen aktuálisan futó poszthoz kommentként küldhetnek választ a jelentkezők a 
kijelölt posztban feltett kérdésre. A poszthoz írt hozzászólás/komment beérkezésének a Játék 
végéig kell megtörténnie.  
A határidők után érkezett jelentkezések érvénytelenek, azokat a Szervező nem fogadja el.  
A játékosok a hozzászólások/kommentek leadásával a jelen játékszabályzatban foglalt 
valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják. 

 
5. A Játék menete 
 
Azok a játékosok, akik a https://www.facebook.com/haasnatural/ címen elérhető oldalon az 
éppen aktuális Haas nyereményjáték poszt alá kommentet írnak az ott feltett kérdést helyesen 
megválaszolva, részt vesznek az adott játékhoz tartozó sorsolásban. 
A játékosok neve egyszer kerül be a sorsolásba egy adott nyereményjátékon belül. 
A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt 
maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) 
a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden 
ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli. 
Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Játék 
Időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadása előtt történik, a Játékban a Játékos nem vesz 
részt, illetve a Nyereményre való jogosultságát elveszti. A Nyeremény átadását követően a 
Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, mely jelen Játékszabályzatba foglalt vállalásával 
ellentétes. 
A Játék Nyereményeit csak olyan Játékosok nyerhetik meg és kaphatják meg, akik a Játék 
időtartama alatt és a sorsolások időpontjában is még élő Facebook regisztrációval 
rendelkeznek. 
 
6. A sorsolások időpontjai, nyertesek megállapítása 
 

1. nyereményjáték sorsolás időpontja: 2019. november hónap 26. nap 10:01 perc 
2. nyereményjáték sorsolás időpontja: 2019. december hónap 3. nap 10:01 perc 
3. nyereményjáték sorsolás időpontja: 2019. december hónap 10. nap 10:01 perc 
4. nyereményjáték sorsolás időpontja: 2019. december hónap 17. nap 10:01 perc 

 
Az aktuális nyertesekkel privát üzenetben vesszük fel a kapcsolatot. A nyeremények a 
kiértesítést követő válaszlevélben megadott címre kerülnek kiszállításra. A nyeremények 
átvétele kizárólag a honlapon feltüntetett adatvédelmi nyilatkozat, valamint a játékszabályzat 
elfogadása után lehetséges. 
 
 
a) Egyéb tájékoztatás 

 
A Játék során a játékos tisztában van az elektronikus adatátvitel természetéből, korlátozott 
kapacitásából, korlátozott hozzáférésből, állásidőkből, technikai korlátokból, a Játék 
felhasználóinak esetleges nagy számából és az ezzel kapcsolatos esetleges technikai és 
üzemeltetési okokból adódó nehézségekkel. Mindezekre figyelemmel a Játék 
hibamentességét a Szervező nem szavatolja, a Játékos a Játék alkalmazását kizárólag a saját 
kockázatára használja. A Szervező nem vállal felelősséget azért sem, ha a rendszer 
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túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a Szervezőnek fel nem 
róható technikai hiba, akadály miatt a Játékban való részvétel késedelmet szenved, vagy nem 
valósul meg. Ha játékos a regisztrálása, beküldés közben bezárja a böngésző ablakot, vagy a 
kapcsolat a kiszolgáló webhelyével megszakad, az adatok elvesztéséért a szervező felelősséget 
nem vállal. A Szervezőt, illetve Lebonyolítót a Játékalkalmazással összefüggésben adott 
információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, 
megbízhatóságáért, működő képességéért vagy rendelkezésre állásáért, továbbá a 
Játékalkalmazás használói által tanúsított magatartásért felelősség nem terheli, így 
mindezekért való esetleges helytállási kötelezettségét a Játékos tudtával ezennel kizárja. 
Szervező kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló 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. 
 
A fenti okok következtében a Szervező, illetve Lebonyolító, a Játékalkalmazással kapcsolatban 
kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, kötelező erejű (eltérést nem engedő) 
szavatosságokat, jótállásokat, illetve felelősséget vállalja, a jelen Játékszabályban 
meghatározottak szerint. Minden más kifejezett, hallgatólagos vagy törvényes szavatosság, 
jótállás vagy felelősség a magyar jogszabályok által megengedett mértékben kizárt, különös 
tekintettel a jelen Játékszabályban foglalt esetekre. A fentiek mellett a Szervezőt, Lebonyolítót 
nem terheli felelősség a Játék alkalmazás használatával kapcsolatban vagy annak alapján a 
játékos, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve 
közvetlen kárért, költségért, kiadás ért (többek között a Játék alkalmazás használatának 
bármilyen módon való ellehetetlenülését, adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, 
elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik személyek 
követelését). 
 
7. A nyeremények  
A Szervező, illetve a Lebonyolító minden egyes nyereményjátékban 1 db nyertesnek az 
alábbi nyereményt sorsolja ki:  
 
• 1 db vászontáska 
• 1db receptgyűjtő mappa 
A mappa kétgyűrűs zárókapoccsal rendelkezik, s a benne lévő 18 db A5 méretű papír 
lefűzésére alkalmas átlátszó genotherm irattartó tasak, 6 jegyzetlap, 6 tárgymutató 
elválasztó lap segítségével könnyedén rendszerezhetőek a kedvenc receptek. 
• Haas termékek: 
- 5 db Haas Quittin 4:1 befőző zselésítőszer  
- 5 db Haas Quittin 3:1 befőző zselésítőszer 
- 5 db Haas Quittin 2:1 befőző zselésítőszer 
- 15 db Haas Natural Pudingpor  
- 3 db Haas Natural Étkezési keményítő 250 g 
- 10 db Haas Natural XXL Vanillincukor  
- 10 db Haas Natural Színtelen Tortazselé 
- 25 db Haas Natural Sütőpor 
 
A nyeremények készpénzre nem válthatók és nem átruházhatók. 



 
Az adott nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha: 
· nem múlt el 18 éves; 
· ha a Lebonyolító megkeresésére 2 munkanapon belül nem válaszol; 
· ha nem lehet felvenni a nyertessel Facebook privát üzenet, komment vagy komment válasz 
formájában a kapcsolatot; 
· ha a nyertes úgy nyilatkozik, hogy a nyereményt nem tudja, vagy nem akarja átvenni. 
· egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, 
mellyel jogosulatlan előnyre tett szert; 
· egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon 
befolyásolni próbálja; 
· jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti. 
A Nyeremények kisorsolására a Lebonyolító székhelyén kerül sor: 4450 Tiszalök, Klapka 
György u. 41. Minden sorsolás során 1 db nyertes és 3 db pótnyertes kerül kisorsolásra. 
 
8. A Nyertesek értesítése, a nyeremények átadása 
 
A Szervező, illetve Lebonyolító a minden sorsolást követően 1 napon belül értesíti az aktuális 
nyertes Játékost facebook privát üzenetben, vagy e-mailes üzenetben vagy komment válasz 
formájában a nyerés tényéről. A megkeresésre ezen módok valamelyikén a Nyertesek 
kötelesek 2 munkanapon belül visszajelezni. Amennyiben az üzenet kiküldés a Szervező, illetve 
Lebonyolító számára egyértelműen sikertelen, nem éri el az adott Nyertest, illetve nem érkezik 
válasz a Nyertestől 2 napon belül, úgy a Szervező, illetve Lebonyolító a tartaléknyertest 
értesíti. 
 
A nyereményt a Szervező postai úton juttatja el a Nyertesek részére, amennyiben Nyertesek 
a kiértesítését követően 2 napon belül az adatvédelmi nyilatkozatot, valamint a 
játékszabályzatot elfogadják, illetve megadják levelezési címüket. 
 
A Nyertesek köteles a Szervezővel, illetve Lebonyolítóval együttműködni annak érdekében, 
hogy a kiértesítéstől számított 30 napon belül a nyereményük átadásra kerüljön. A Szervező, 
illetve Lebonyolító felelőssége nem állapítható meg akkor, ha a Nyertesek nem tesznek eleget 
az együttműködési kötelezettségüknek, és a nyeremény határidőben történő átadása 
meghiúsul.  
 
A nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem átváltható.  
 
Amennyiben a Nyertesek személyét illetően vita keletkezik, a nyeremény átadásának 
kérdésében, illetve a Nyertesek személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges 
és nem vitatható. 
 
A Szervező a nyeremények átadásáig kizárhatja a játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a 
jelen szabályzatban írt személyi és tárgyi feltételeknek, valótlan, kitalált vagy hiányos, téves 
adatot adott meg. A Játékos téves adatszolgáltatásból eredően a Szervezőt felelősség nem 
terheli. 
 



A részvételi szabályok megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a játékból való 
kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A játékszabály 
megszegéséért a Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal. A 
Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és nem vitatható. 
 
A Nyertesek hozzájárulnak ahhoz, hogy nevüket a Szervező a Haas Facebook közösségi oldalon 
közölje, mint a Játék nyertesét.  
 
A Nyertesek jogosultak a Nyereményről lemondani legkésőbb a nyereménysorsolását követő 
2 munkanappal bezárólag a Szervezőnek küldött e-mailben az alábbi e-mail címre: 
marketing@edhaas.hu; ebben az esetben Lebonyolító értesíti a pótnyertes/eke/t 
nyertességéről. 
 
Amennyiben az adott Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a Nyereménnyel 
kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a Nyeremény átvételére csak a törvényes 
képviselőjével együtt jogosult. 
 
9. Adózási kérdések 
Nyereményekkel kapcsolatos adó- és járulékterheket a Szervező viseli a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően, ezzel kapcsolatos egyéb adóteher a Játékost nem terheli. 
 
10. Adatkezelés  
A játékosok személyes adataival kapcsolatos adatszolgáltatása mindenkor önkéntes. 
Az adatvédelem körében és azzal kapcsolatosan a játékosok tudomásul veszik, hogy személyes 
adataikat az 2011. évi CXII törvény (Infotv.) értelmében a Szervező és közreműködő partnerei 
kezelik és dolgozzák fel. Jelen játékszabályzatban és az Infotv-ben rögzített kötelezettségeinek 
teljesítéséért a Szervező felel. A Szervező ezen játékszabályzatban foglaltakon túl is köteles 
minden olyan védelmi intézkedést megtenni, amelyeknek a költség/ráfordítás igénye és az ez 
által biztosítani kívánt védelmi szint egymással arányban van. A megadott adatokat a Szervező 
kizárólag a jelen játékszabályzatban megjelölt célokra használja fel, az itt meghatározottaktól 
eltérő célokra nem kezeli, és nem dolgozza fel.  
 
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések 
megtartásával történik. A játékosok adatainak kezelésére kizárólag Magyarország területén 
kerülhet sor. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a játékosoknak arra, hogy tájékoztatást 
kérjenek személyes adatai kezeléséről, kérjék azok törlését vagy helyesbítését az alábbi 
címeken: 9024 Győr, Táncsics Mihály u. 19., marketing@edhaas.hu 
 
A Játékosok tudomásul veszik, hogy amennyiben a Játék lebonyolításához szükséges adatok 
törlését a nyeremény átadása előtt kérik – kivéve, ha csak a marketing célú adatkezeléséhez 
való hozzájárulásukat vonják vissza - az a játékból való kizáráshoz vezet. A Játékosok 
tudomásul veszik, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt a marketing célú megkereséshez 
adott hozzájárulásukat visszavonják, a Szervező a játék szervezéséhez, ill. lebonyolításához 
szükséges célból, és ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adataikat továbbra is 
kezelheti. 
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A játékosok adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit a az 2011. 
évi CXII törvény (Infotv.) 14. § és 16. § tartalmazzák. 
 
11. Vegyes rendelkezések 
A Szervező a jelen Játékszabályzatban meghatározottakon túlmenő egyéb nyereményt nem 
ad át. 
A nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre vagy más nyereményre át nem 
válthatók. 
A résztevők tudomásul veszik, hogy a játékra való jelentkezés előtt az ő kötelességük 
előzetesen tájékozódni a promóció szabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök 
szerzése végett nem hivatkozhatnak és e mulasztás nem eshet a szervező terhére.  
 A Résztvevők a játékban való részvétellel tudomásul veszik és automatikusan elfogadják a 
jelen hivatalos Játékszabályzatot és adatkezelési feltételt. Jogi út kizárva. 
 
A Szervező, valamint a Szervező által a Játék lebonyolításában résztvevő cégek egyike sem 
felelős, és kizár mindenféle kártérítési, kártalanítási igényt a Promócióban való részvétel 
során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során 
bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, 
veszteségekért. 

 
A Játék információs telefonszáma munkanapokon (H-CS: 9-16-ig, P: 9-14ig): 96/513-440. A 
Játék e-mail elérhetősége: marketing@edhaas.hu 

 
A részletes Játékszabályzat elérhető a www.haas.hu weboldalon, valamint a Szervező 
székhelyén. 
 
A játékosok pályázatuk leadásával a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt 
tudomásul veszik és elfogadják 
 
A résztvevők adatait nem a Facebook kezeli, a vetélkedőt a Facebook semmilyen formában 
nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható. A 
nyereményjátékkal kapcsolatban a Facebook mindennemű felelőssége kizárt. 
 
A Szervező a Játék lezárulása után 30 napon túl semmilyen, a Játékkal kapcsolatos reklamációt 
nem fogad el. 
 
A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog. 
 
Győr, 2019. november 15. 
 
Ed.Haas Hungaria Kft. 
Szervező 
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