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HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT 

„Váltson be 100 multipontot, és utazzon Rióba” (továbbiakban: „Nyereményjáték”)  

 

 

A Nyereményjáték szervezője a Multipont Program Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 79., továbbiakban: 

„Szervező”). 

A Nyereményjáték lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat 

a Szervező által megbízott Café Reklám Kft. (1037 Budapest, Seregély u. 3-5., továbbiakban: „Lebo-

nyolító”) látja el. 

Szervező fenntartja a jogot jelen játékszabályzat (továbbiakban: „Játékszabályzat”) módosítására vagy 

súlyos jogsértés észlelése esetén a teljes játék törlésére. 

 

I. A Nyereményjáték időtartama 

A Nyereményjáték időtartama: 2015. november 02. 00:00 perc – 2015. december 31. 23:59 perc közötti 

időszak. 

 
II. Résztvevők  

A Nyereményjátékban részt vehet – a jelen pontban külön felsorolt személyek kivételével - bármely 

magyarországi értesítési illetve tartózkodási címmel, valamint érvényes, fényképes személyazonosító 

okmánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki meglévő aktív, 

regisztrált Multipont Kártyával (lsd: 1. számú melléklet) rendelkezik és a Nyereményjáték időtartama 

alatt legalább egy, a Nyereményjátékban résztvevő Multipont Pontbeváltó Partnernél (a továbbiakban: 

Multipont Partner, megjelölésüket a jelen Játékszabályzat  2. számú melléklete tartalmazza, illetve fel-

sorolásuk a mulitpont.hu/pontbevaltas menüpontban elérhető) pontbeváltásra használja a Multipont 

Kártyáját, amellyel egy pontbeváltás, azaz egy tranzakció alkalmával minimum 100 multipontot bevált. 

A részvétel feltétele továbbá az, hogy az érintett személy a kártyaregisztrációs folyamat során valós, 

élő e-mail címet, vagy telefonszámot adott meg. Aki ezeknek a feltételeknek megfelel, automatikusan 

részt vesz a Nyereményjátékban. Minél több különböző Multipont Partnernél vált be a Résztvevő tranz-

akciónként, minimum 100 multipontot, annyiszor nagyobb eséllyel játszik a Nyereményjátékban. 

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt:  

 A Multipont Program Zrt.,  és a Café Reklám Kft., a Café Next Kft tulajdonosai, vezető tisztségviselői, 

munkavállalói, és ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvben 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § (1) 

bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 

 Az OTB Bank Nyrt. és a MOL Nyrt. marketing osztályainak munkavállalói. 

 Multipont Program Partnereinek (2. sz. melléklet) vezető tisztségviselői és minden olyan partner mun-

kavállaló, akik közvetlenül hozzáférnek, illetve kezelik a Multipont pontfelírás és pontbeváltás funkció-

kat. 

III. A Nyereményjáték menete, nyeremények 

A Nyereményjátékban való részvételhez a Résztvevőnek a következőket kell tennie: 

1. Legalább egy Multipont Partnernél egy tranzakcióban minimum 100 multipont beváltásra hasz-

nálja regisztrált Multipont Kártyáját a Nyereményjáték időtartama alatt, 2015. november 02. 0:00 
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és december 31. 23:59 között. 

Kizárólag a regisztrált Multipont kártyával rendelkező kártyabirtokosok vehetnek részt a Nyere-

ményjátékban és a IV. pontban jelölt sorsoláson, hiszen a játék feltétele minimum 100 multipont 

beváltása, multipontot pedig csak regisztrált Multipont kártyával lehet beváltani. Az előzőekben 

leírtak teljesítése egyszeres nyerési esélyt jelent a Nyereményjátékban Résztvevő számára akkor 

is, ha egy tranzakció alkalmával 100 multipontot meghaladó mennyiségű multipontot váltott be és 

akkor is, ha ugyanannál a Partnernél, de több alkalommal váltott be tranzakciónként minimum 

100 multipontot. 

2. A Nyereményjátékban Résztvevő törzsvásárló növelheti nyerési esélyét, amennyiben a játék idő-

tartama alatt több különböző Multipont Partnernél is bevált minimum 100 multipontot egy tranz-

akcióban, regisztrált Multipont kártyájával. Annyival nagyobb lesz a nyerési esély, ahány külön-

böző Multipont Partnernél váltott be egy tranzakcióban minimum 100 multipontot. 

3. Regisztrált Multipont kártyának számít valamennyi OTP Multipont bankkártya, valamint az a 

Multipont törzsvásárlói kártya,  

a. amelyet a kártyabirtokos online hitelesít a www.multipont.hu/regisztracio oldalon, vagy  

b. amelyet a kártyabirtokos online igényel a www.multipont.hu/kartyaigenyles weboldalon és az 

e-mail címére érkező linkre kattintva hitelesít, vagy 

amelyet az üzletekben kihelyezett vagy pénztáros által a kártyával együtt átadott regisztrációs lap 

kitöltésével és aláírásával ellátva a kártyabirtokos hitelesít és lead a pénztárosnak vagy a hivata-

los gyűjtődobozba helyezi. A Nyereményjátékban azon regisztrált Multipont kártyák vesznek 

részt, amelyekkel a Nyereményjáték időtartama alatt legalább egy tranzakcióban minimum 100 

multipontot váltanak be. 

4. Továbbá a Nyereményjátékban kizárólag azon regisztrált Multipont Kártya tulajdonosok vesznek 

részt, akik regisztrációjuk során megadták valós, élő e-mail címüket, vagy telefonszámukat. 

A Szervező nem vállal felelősséget az internet kapcsolat, szerver hibájából adódóan meg nem 

érkezett vagy későn megérkező regisztrációkért, sem a postai úton beküldött regisztrációs lapok 

késedelmes beérkezéséért, valamint a postai úton beküldött regisztrációs lapok 

kézbesítetlenségéért. 

A MOL csoport által kibocsátott üzemanyagkártyák (MOL Gold, Silver, Green, Blue és Red) 

esetében a pontbeváltás nem lehetséges, tehát a vegyes fizetés ezen fizetőeszközökkel kizárt. 

5. A Multipont Program hivatalos Pontbeváltó Partnerei a mulitpont.hu/pontbevaltas menüpontban 

elérhetőek és jelen Játékszabályzat 2. számú mellékeltében megtalálhatóak. 

 

Aki a fentiek szerint az a Résztvevő, aki a regisztrált Multipont törzsvásárlói kártyájával legalább 

egy Multipont Partnernél egy tranzakcióban minimum 100 multipontot bevált 2015. november 02. 

00:00 perc és 2015.december 31. 23:59 perc között, részt vehet a IV. pontban írt sorsoláson, 

melynek során a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra. 

 

Fődíj: 

2 fős élményutazás közvetlen charter járattal Budapest-Rio De Janeiro viszonylatban a 2016-os Nyári 

Játékok idején. 

Utazás dátuma: 2016. 08. 4-11. 

http://www.multipont.hu/kartyaigenyles
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Utazás időtartama: 8nap/6éjszaka. Utazási idő: kb. 12 óra 45 perc 

Az utazás időtartama nem hosszabbítható. 

Az utazás az Austrian Airlines légitársasággal történik, turista osztályon.  

Foglalások a rendelkezésre álló helyek függvényében készíthetők. 

A repülőjegyek egyeztetése és az ügyintézés közvetlenül az utazást szervező irodával történik. A repü-

lőjegyek és az utazás további részleteivel kapcsolatban, kérem, vegye fel a kapcsolatot 2016. február 

10-ig a Groupama Biztosító munkatársával. Elérhetőség a nyertes értesítő levélben. 

A Fődíj az alábbiakat tartalmazza még: 

-  Repülőjegy és reptéri illeték 

- Retúr reptéri buszos transzfer (Rio De Janeiroban). 

-  Szállás 3*-os szállodában, standard kétágyas szobában 

- Ellátás: reggeli 

- Magyar nyelvű helyi asszisztencia (Tensi, Rio Klub) 

- Részvétel a Magyar Ház programjain (találkozás kint tartózkodó magyar sportolókkal, közös 

sportesemény-nézés, meet&greet lehetőségek. 

-  Az utazás során - a Rio de Janeiro-ban töltött napokon - napi 2 szervezett eseményen történő 

részvétel. (sport, turisztikai és egyéb társasági programok.) 

-  Tensi és Rio Klub ajándékcsomag 

A nyeremény nem foglalja magában a Rio De Janeiroban való tartózkodás költségeit, kivéve: szállás, 

transzfer, reggeli ellátás.  

Az utazás nem meghosszabbítható! 

Az utazáshoz szükséges útlevéllel megfelelő érvényességi idejéről mindkét utazó fél esetében Nyertes 

Résztvevő köteles gondoskodni. Nyertes felelőssége és költsége a szükséges útlevél beszerzése. 

Figyelem! Az útlevelek érvényességi ideje a brazil határátlépéstől számítva minimum fél év kell, hogy 

legyen! 

A Fődíj felajánlója a Groupama Biztosító Zrt. 

A Fődíj készpénzre nem váltható. A nyeremény nem átruházható. 

 

További nyeremények: 

További Nyeremény Nyereményt felajánló Multipont Partner 

100 db 10 000 Ft értékű MOL üzemanyagkártya MOL Nyrt. 

100 db 5 000 Ft értékű REGIO Játék vásárlási 

utalvány 

REGIO Játék  

 

A Nyeremények harmadik fél általi felajánlásból származnak. Valamennyi azokkal kapcsolatos felelős-

ség az azt rendelkezésre bocsátó harmadik felet terheli.  

A MOL üzemanyagkártya a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
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vonatkozó általános szerződési feltételeinek megfelelően használható fel, aktiválástól számított 1 évig 

érvényes. (Általános szerződési feltételek elérhetőek a www.mol.hu weboldalon.) 

REGIO Játék vásárlási utalványok a REGIO Játék magyarországi üzleteiben REGIO Játék terjes árú 

saját márkás termékeire használhatóak fel, az utalványokon feltüntetett időpontig. Az utalványok kész-

pénzre nem válthatóak. 

A Nyeremények harmadik személyre át nem ruházhatóak és készpénzre nem válthatóak. 

 

IV. Sorsolás, a nyertesek értesítése, a nyeremények átadása 

A Nyereményjáték időtartama alatt beérkezett érvényes pontbeváltás tranzakciókat a Szervező infor-

matikai rendszerében rögzíti és leválogatja azon tranzakciókat, amelyben egy tranzakción belül leg-

alább 100 multipont beváltás történt. Egy Résztvevő csak abban az esetben vehet részt nagyobb esély-

lyel a sorsoláson amennyiben több különböző Multipont Partnernél is beváltott legalább 100 multipontot 

egy tranzakció során a Nyereményjáték időtartama alatt. Az egy tranzakció során 100-nál több multipont 

beváltása ugyanakkor nem növeli a nyerési esélyeket, sem pedig az, ha ugyanannál a Partnernél több-

ször is bevált a Résztvevő minimum 100 multipontot! 

A Résztvevők közül a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolás útján, közjegyző jelenlétében 

sorsolja ki a nyerteseket. 

 

A sorsolás időpontja: 2016.01.08. 16.00 

 
A sorsolás nyilvános, helyszíne a Lebonyolító székhelye: 1037 Budapest, Seregély u. 3-5. 

 

A sorsolás során a fődíj esetében 1 db nyertes és 5 db tartaléknyertes, a MOL üzemanyag kártya ese-

tében 100 db nyertes és 100 db tartaléknyertes, a Régió Játék vásárlási utalványok esetében 100db 

nyertes és 100 db tartaléknyertes kerül meghatározásra. A nyertes kisorsolását követően a kihúzásuk 

sorrendjében tartaléknyertesek között sorrend alakul ki. A nyertes Résztvevő lesz jogosult a nyeremény 

átvételére. 

A nyereményekről való értesítésre e-mail, vagy telefon útján kerül sor, a sorsolás időpontját követő 5 

munkanapon belül. E körben a Résztvevők felelőssége, hogy Multipont Kártyájuk regisztrációja során 

valós e-mail címet, vagy telefonszámot adjanak meg, illetve gondoskodjanak annak megfelelő fenntar-

tásáról, illetve ellenőrzéséről! A Résztvevőknek minden esetben 3 munkanap áll rendelkezésére a kiér-

tesítést követően visszajelezni és nyilatkoznia írásban arról, hogy a nyeremény igénybevétele részéről 

nem ütközik akadályba. 

 
Szervező ezúton hívja fel a figyelmet, hogy a Nyertes Résztvevő, illetve a sorrendben előrébb álló tar-

taléknyertes helyébe akkor léphet a kihúzásuk sorrendjében tartaléknyertes, ha a nyertes Résztvevő 

(vagy a sorrendben előrébb álló tartaléknyertes) nem felel meg a Játékszabályzatban meghatározott 

követelményeknek, vagy a nyereményről történő értesítésre nem reagál, nem elérhető a Szervező szá-

mára a kiértesítést követő 3 munkanapon belül, vagy visszautasítja a nyereményét. 

A Nyeremény átvételének feltétele, hogy a nyertes Résztvevő a Szervező adatbázisában szereplő sze-

mélyes adatainak valóságát fényképes azonosító okmánnyal igazolja a Nyeremény átvételének alkal-

mával.  

A Fődíjat a nyertes Résztvevő veheti át a sorsolás időpontját követően a Szervezővel előre egyeztetett 

http://www.mol.hu/
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időpontban és helyen, amennyiben visszaigazol e-mailben 3 munkanapon belül a nyertes értesítő le-

vélre, az általa megadott elérhetőségeken. 

A További nyereményeket a nyertes Résztvevő veheti át a sorsolás időpontját követő 30 munkanapon 

belül a Szervezővel előre egyeztetett időpontban és helyen, amennyiben visszaigazol e-mailben 3 mun-

kanapon belül a nyertes értesítő levélre, az általa megadott elérhetőségeken. Amennyiben a személyes 

átvétel nem kivitelezhető, a Szervező vállalja, hogy a nyereményt postai úton kiküldi, a korábban a 

Nyertes által megadott postai címre a sorsolást követő 60 munkanapon belül. 

A Résztvevő köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átvételére a fenti határidőn 

belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Lebonyolító terhére nem érté-

kelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. 

Abban az esetben, ha a Nyertes Résztvevő bármely ok miatt nem tudja igénybe venni a nyereményt, 

úgy azzal kapcsolatban követeléssel sem a nyereményjátékot Szervezővel, sem pedig a Lebonyolítóval 

szemben nem léphet fel. A nyeremény készpénzre át nem váltható és harmadik személy részére át 

nem ruházható.  

A nyertes Résztvevőket a Szervező a IV. pontban írt sorsolást követően közzéteszi a 

www.multipont.hu/rio weboldalon. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Résztvevő neve, értesítési 

címe (kizárólag a település megjelölésével) kerül közzétételre, amelyhez valamennyi Résztvevő a Nye-

reményjátékban való részvétellel hozzájárul.  

A fődíj és a nyeremények részleteit a jelen szabályzat III. pontja tartalmazza. 

 

V. Személyi jövedelemadó és egyéb adókötelezettség  

A Nyereményhez tartozó esetlegesen felmerülő adóterheket az adott nyeremény felajánlója viseli. A 

nyerteseket a Nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli sem adó, sem járulékfizetési kötelezettség, 

azonban a Nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások 

őket terhelik (pl. a Nyeremény átadásának helyére és az onnan való hazautazás költsége, stb.).  

 

VI. Adatvédelem, tájékoztatók  

A Résztvevő Multipont Programba történő regisztrációjával hozzájárul, hogy a regisztráció során általa 

megadott személyes adatait a Multipont Programot üzemeltető, és a Nyereményjátékot szervező 

Multipont Program Zrt. mint adatkezelő legfeljebb öt évig kezelje az információs és önrendelkezési jogról 

szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint, hozzájárul továbbá ahhoz, hogy személyes adatait 

a Lebonyolító (Café Reklám Kft. székhely: 1037 Budapest, Seregély u. 3-5) részére továbbítsa. Az adat-

szolgáltatás önkéntes, de a Nyereményjátékban való részvételnek feltétele. Az adatkezelés elsődleges 

a Multipont Programhoz kapcsolódó adatbázis építése egyebekben pedig a nyereményjáték és a sor-

solás lebonyolítása, a Nyereményjátékkal összefüggő kapcsolattartás és adminisztrációs feladatok tel-

jesítése. Az adatfeldolgozást a Nyereményjáték időtartama alatt a Multipont Program ügyfélszolgálata 

végzi. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-90273/2015. 

A Résztvevők a regisztrációs lapon aláírásukkal, az online regisztrálók vagy pedig kártyaigénylők az e-

mailben kapott érvényesítő linkre kattintással kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy adataikat a Szer-

vező piackutatási és közvetlen üzletszerzés céljából felhasználhassa a Nyereményjáték lezárását kö-

vetően is. Az a Résztvevő, aki nem kívánja, hogy a jövőben további névre szóló kereskedelmi ajánlattal 

megkeressék, a hírlevélben a „leiratkozás a hírlevélről” linkre kattintva, vagy írásbeli nyilatkozattal kér-

heti adatai törlését a nyilvántartásból az alábbi címen: Multipont Program Zrt. 1117 Budapest, Október 

http://www.multipont/
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huszonharmadika utca 14. A Szervező garantálja, hogy az információs és önrendelkezési jogról szóló 

2011. évi CXII. törvényben és a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok 

kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglalt valamennyi kötelezettségnek eleget tesz.  

Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes ada-

tai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését az alábbi címen: Multipont Program Zrt. 1117 

Budapest, Október huszonharmadika utca 14 vagy az ugyfelszolgalat@multipont.hu e-mail címen. Ezen 

kívül a Résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltako-

zása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Résztvevő bírósághoz fordulhat.  

 
A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékból való kizáráshoz vezet, ha a Nyereményjáték 

lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a 

direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a Résztvevő). Résztvevő tudo-

másul veszi, hogy amennyiben a Nyereményjáték időtartama alatt kizárólag a direkt marketing célú 

megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, a Szervező a Nyereményjáték szervezéséhez, illetve 

lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait to-

vábbra is kezelheti. 

 
A Multipont Törzsvásárlói Programban való részvétellel kapcsolatos adatkezelésre a program szabály-

zatában foglalt adatvédelmi rendelkezések irányadóak. A szabályzat a www.multipont.hu/rio oldalon 

elérhető. 

A Szervezőt nem terheli semmilyen felelősség, ha a Résztvevő szándékos vagy gondatlan magatartá-
sából eredően helytelen adatot vagy más személy azonosítására alkalmas adatot adott meg. 
 

A Résztvevők a Nyereményjátékkal kapcsolatos észrevételeikkel, kérdéseikkel a Multipont Program 

Zrt.-hez fordulhatnak az alábbi elérhetőségeken: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 14., Tel: 

06 1 886 5000 (Helyi tarifával 8-16 órában, munkanapokon, minden körzetből és mobilszámról), Email: 

ugyfelszolgalat@multipont.hu. 

A Nyereményjátékról részletes információ elérhető a www.multipont.hu/rio oldalon a Nyereményjáték 

időtartama alatt. Amennyiben a Nyereményjáték során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági 

probléma merül fel, amely a Nyereményjáték jogszerű lebonyolítását veszélyezteti, a Szervező fenn-

tartja a jogot, hogy a Nyereményjátékot szüneteltesse vagy törölje. 

A Nyereményjátékban Résztvevők részvételükkel, minden külön jognyilatkozat nélkül automatikusan 

tudomásul veszik és elfogadják a jelen hivatalos játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt. A já-

tékszabály módosításának jogát a Szervező fenntartja.  

Budapest, 2015.10.29. 

 

Multipont Program Zrt. 

Szervező 

mailto:ugyfelszolgalat@multipont.hu
http://www.multipont/
mailto:ugyfelszolgalat@multipont.hu
http://www.multipont.hu/nyerj1milliot
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1. sz. melléklet: Multipont kártyatípusok 

Multipont törzsvásárlói kártyák: 
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Multipont bankkártyák:  
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2. sz. melléklet:  

 

Pontbeváltó Partnerek: 

 

o Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. – www.mol.hu 
o CBA Kereskedelmi Kft. – www.cba.hu 
o Regio Játék - www.regiojatek.hu 
o Groupama Biztosító Zrt.- www.groupama.hu 
o Irodamarket Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. – www.papirmadar.hu 
o Dockyard Islands Kft. – www.dockyard.hu 
o ExperiDance Production - www.experidance.hu 
o InterTicket Kft. – www.jegy.hu 
o Budapesti Operettszínház - www.operett.hu 

 

Pontkibocsátó Partnerek: 

 

o Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. – www.mol.hu 
o OTP Bank Nyrt. – www.otpbank.hu 
o CBA Kereskedelmi Kft. – www.cba.hu 
o Regio Játék - www.regiojatek.hu 
o Groupama Biztosító Zrt.- www.groupama.hu 
o Irodamarket Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. – www.papirmadar.hu 
o Budapesti Operettszínház - www.operett.hu 
o Dockyard Islands Kft. – www.dockyard.hu 

 

http://www.mol.hu/
http://www.cba.hu/
http://www.regiojatek.hu/
http://www.groupama.hu/
http://www.dockyard.hu/
http://www.experidance.hu/
http://www.operett.hu/
http://www.mol.hu/
http://www.cba.hu/
http://www.regiojatek.hu/
http://www.groupama.hu/
http://www.operett.hu/
http://www.dockyard.hu/

