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Erste "Jövőt teremtünk!" program 
szabályzat 

 
Az ERSTE LAKÁSTAKARÉK ZRT. és az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Erste "Jövőt teremtünk!" 
név alatt programot hirdet az alábbi feltételekkel. 
  
1)  
 
Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 
cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-041054, továbbiakban: „Szervező” vagy a Bank), 
 
valamint  
 
az ERSTE LAKÁSTAKARÉK ZRT. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 
cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-047080, továbbiakban: „Szervező” vagy LTP), 
 
együtt továbbiakban „Szervezők”, valamint 
 
VIASAT Hungária Zrt. (székhelye: 1139 Budapest, Váci út 99., cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-01442, 
továbbiakban: „Lebonyolító” vagy „Viasat”), 
 
HFH International Hungary Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhelye: 1065 Budapest, Hajós utca 9., 
IV.em.16., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-921436, továbbiakban: „Lebonyolító” vagy „Habitat”), 
 
Myrtis Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (székhelye: 1052 Budapest, Fehérhajó utca 5., 
cégjegyzékszám: Cg. 11-09-009780, továbbiakban: „Lebonyolító” vagy „Myrtis”) 
 
együtt továbbiakban „Lebonyolítók”. 
 
 
2) A programban résztvevő személyek: 
 

Résztvevő pályázó: jelentkezhet maga nevében (ez esetben a jelölő és jelölt  ugyanazon személy) 

vagy jelölhető más által (ez esetben a jelölő és jelölt nem egyazon személy) minden devizabelföldi, 

természetes személy, aki:  

- Magyarország területén saját maga kizárólagosan, vagy közeli hozzátartozóival közös 

ingatlan tulajdonjoggal rendelkezik: 

o lakás ( 8.a. és 8.b. jutalom megpályázása esetén ) 

o ház ( 8.c. jutalom megpályázása esetén ) 

- az ingatlan per és igénymentes, így nem áll perfeljegyzés, végrehajtási, felszámolási eljárás 

hatálya alatt, 

- nincs 90 napnál régebbi (közüzemi, adó, bármely pénzügyi szolgáltatóval szemben stb.) 

fennálló tartozása; 

- kifejezetten írásban hozzájárult maga vagy a más által történő jelentkezéséhez; 

- családja, a társadalom és a környezete javára illetve szemében példaértékű értékteremtő 

életet él. 

- a pályázó harmadik személy általi jelölése akkor fogadható el, ha a jelölt a Jelentkezési lap 

aláírásával kifejezte szándékát a pályázaton való részvételre vonatkozóan; 

-  a 8.c jutalom megpályázása esetén a pályázó jövedelmi és lakhatási szempontból 

rászorulónak minősül. 

Résztvevő szavazó: minden természetes devizabelföldi személy. 

A programban nem vehetnek részt a Szervezők és az Erste Bank Csoport, a további zsűri tagok 

(Viasat, Habitat) és a Lebonyolító ügynökség (Myrtis) azaz a Lebonyolítók alkalmazottai és 
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tisztségviselői, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685.§ b) pont) sem pályázóként, sem 

szavazóként.  

 

3) A részvételhez az alábbi adatok megadása szükséges:  

- jelölt neve (vezetéknév, keresztnév)* 

- jelölt email címe 

- jelölt telefonszáma* 

- jelölt születési helye, dátuma* 

- jelölttel egy háztartásban élő családtagjainak neve, életkora* 

- háztartásának egy havi összbevétele* 

- részesül-e a háztartásban lakó bármely személy valamilyen szociális alapú juttatásban, és ha 

igen, miben 

- ingatlan pontos címe, típusa (1. ház, ikerház, sorház, 2. lakás)*  

- ingatlan mérete (m2)* 

- jelentkezés rövid indoklása, beleértve a ház/lakás műszaki állapotát és a szükségesnek vélt 

felújításokat*  

- kép küldése az ingatlanról 

- jelölő alábbi adatai (amennyiben nem azonos a pályázó jelölttel): 

o jelölő neve (vezetéknév, keresztnév)* 

o jelölő postacíme* 

o jelölő telefonszáma* 

* A *-al jelölt pontok kitöltése kötelező, enélkül a Jelentkezési lap érvénytelen. 

A zsűri által kiválasztottak közé bekerülőkről erkölcsi bizonyítvány kérhető. 

Résztvevő egyben kifejezetten hozzájárul ezen adatai kezeléséhez és felhasználásához a Szervezők 

(Bank, LTP), a további zsűritagok (Viasat, Habitat) és a szavazást lebonyolítást végző ügynökség 

(Myrtis) által. 

Résztvevő Pályázók hozzájárulnak, hogy a Szervezők ill. Lebonyolítók pontosan felmérjék a lakhatási 
körülményeiket, Szervezők ill. Lebonyolítók képviselőit, munkatársait beengedjék a Pályázó 
lakásába/házába, engedélyezik számukra, hogy erről akár álló vagy mozgó képi felvételt is 
készítsenek, amelyet egymással megoszthatnak a zsűrizés során, majd a jelöltekről készült anyagokat 
bemutathassák saját vagy vásárolt kommunikációs felületeiken (pl. honlap, facebook oldal stb.) 
valamint levetíthetik a Viasat műsorában, illetve engedélyezik, hogy a Viasat a nyilvánossághoz 
közvetítse bármilyen platformon a szerzői jogi védelmi idő teljes tartamára nézve, térbeli és időbeli 
korlátozás nélkül. 

 

4) A program időzítése 
 

- Jelentkezési időszak: 2012. június 1., 15.00 órától, 2012. június 30., 24:00 óráig tart, 
jelentkezés az ebben az időszakban elküldött előzetes e-mail-es jelentkezéssel, és postai 
úton feladott jelentkezési lappal lehetséges. A megadott határidőig elküldött előzetes e-mail-
es jelentkezések legkésőbb 2012. július 3. 24:00-ig feladott postai jelentkezéssel 
érvényesíthetők (az időpont kapcsán a feladás időpontját jelző postai pecsét a mérvadó). 
Azon e-mail-es jelentkezések esetén, melyekhez nem érkezik eredeti, aláírt, postai úton 
feladott jelentkezési lap, érvénytelennek tekintendők. 

- Adatfeldolgozási és zsűrizési időszak: 2012. július 1 – július 19. 
- Szavazási időszak: 2012. július 20. 10:00 órától – 2012. augusztus 12. 24:00 óráig 

 
A Programot a játék szervezői bármikor, külön értesítés és indoklás nélkül leállíthatják vagy 
módosíthatják, a változás tényéről a honlapon valamint a facebook oldalon tájékoztatást nyújtanak.  
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5) Jelentkezés 
 
A programra jelentkezni előzetesen email-ben a jelentkezes@erstelakastakarek.hu címen is lehet, de 
érvényes jelentkezés csak teljes körűen kitöltött, aláírt, postai úton beküldött jelentkezési lap 
beküldésével lehetséges a 4. pontban megadott jelentkezési határidőig.  
Postacím: ERSTE LAKÁSTAKARÉK ZRT. 1920 Budapest . Jelige: „Jövőt teremtünk!” 
 
Telefonos felvilágosítás: Erste TeleBank: 06 40 222 222 
Információ: www.erstelakastakarek.hu 
 
 
A jelentkezési lap az alábbi helyeken érhető el: 

-  www.erstelakastakarek.hu honlapon letölthető, nyomtatható formában, 

- az Erste Bank fiókokban az ügyintézőktől kérhető, 
- az Erste Bank Facebook oldalán (facebook.com/ErsteBankHU) letölthető, nyomtatható 

formában, 
- a megadott telefonszámon bekérhető a jelentkezési lap megadott címre való postai úton 

történő kiküldése amennyiben ezen igényét az érdeklődő 2012. június 25-ig jelzi a Bank 
számára Erste TeleBankon keresztül. 
 

6) A program leírása 
 
Jelentkezés: a 2. pontban megadott személyek jelentkezhetnek vagy jelölhetők Résztvevőnek, a 3. 
pontban jelzett adatok megadásával, a 4. pontban megadott időszakban, az 5-ös pontban megadott 
módon, az ott megadott címek valamelyikén, a 8-as pontban meghatározott jutalmakért.  
 
A jelentkezési határidő lezárultával a beérkezett pályázatok közül a zsűri választja ki az alábbiakat: 

- 5 családot, aki az Erste Bank hivatalos facebook oldalára felkerül, hogy indulhasson a 
szavazáson, a legjobb pályázót megillető jutalomért,  

- azt a 3 családot, amelyik megnyeri az energia-hatékonysági csomagot. 
 
A zsűri összetétele: 

- 2 fő Erste Bank részéről 
- 1 fő Erste Lakástakarék részéről 
- 1 fő Viasat részéről 
- 1 fő Habitat részéről 

 
A zsűri többségi szavazással dönt a 4. pontban megadott határidő végéig.  
A zsűri tagjai szabad, befolyásmentes mérlegelésük szerint értékelik a pályázatokat. 
 
A legjobb pályázót megillető jutalom nyertese a zsűri ülése után a Bank Facebook oldalán kerül 
kiválasztásra a szavazók által, azon pályázók közül, amelyek a feltételeknek megfelelnek és 
amelyeket zsűri javasol (5 család). 
 
A pályázókra szavazni az alábbi módon lehet: 
 
1. A szavazónak a Bank hivatalos Facebook oldalán (www.facebook.com/ErsteBankHU  

rajongójává kell válnia, lájkolnia kell azt). 
 
2. El kell indítania az ott található Erste „Jövőt teremtünk!” szavazó alkalmazását. 
 
3. Megjelenik a játékos számára egy üdvözlő felület. 
 
4. A folytatás feltételeként a Lebonyolító (Myrtis) a felületen a Játékos hozzájárulását kéri a 

Játékos Facebook profiljában rögzített adataihoz történő hozzáférésre, melyek az alábbiak: 
név, Facebook user ID, üzenőfalra írás. Jelentkezni csak az Erste „Jövőt teremtünk!” szavazó 
alkalmazást elindítva, azaz az azt működtető Facebook alkalmazás futásának 
engedélyezésével lehet. Az alkalmazás elindítását követően a Szabályzat és az Adatkezelési 
Tájékoztató elfogadása feltétele a részvételnek. A Szabályzat és az Adatkezelési Tájékoztató 

http://www.erstelakastakarek.hu/
http://www.facebook.com/ErsteBankHU


4 
 

elfogadásával a Szavazó hozzájárul Facebook profilja személyes adatai kezeléséhez, melyet 
az Erste „Jövőt teremtünk!” szavazó alkalmazás végez.  

 
5.  Minden szavazó 1 családra csak 1 szavazatot adhat le a szavazási időszak során. Az 

ugyanarról a Facebook user ID-ról ugyanarra a családra leadott későbbi szavazatok 
érvénytelenek. 

 
Amennyiben a szavazás során több Pályázó azonos számú szavazatot kap, akkor a kiválasztás 
feltétele, hogy a Pályázók közül ki érte el előbb az adott szavazatszámot az Erste „Jövőt teremtünk!” 
alkalmazásban. 
 
A részvételhez szükséges feltételek és a végeredmény megállapítása, a program szavazási 
időszakának lezárultát követően történik, amelyre a Myrtis adatbázis nyilvántartása és 
számítástechnikai rendszerei az irányadóak. 
 
A résztvevők elfogadják, hogy a ranglista megállapítására és a nyertesek meghatározására kizárólag 
a Lebonyolítók és a Szervezők jogosultak, a döntés ellen fellebbezésnek, jogorvoslatnak helye nincs. 
 
 
7) A Programban történő részvétel visszavonása 
 

Résztvevő Pályázó: a jelentkezését nem vonhatja vissza, ám amikor a Szervezők ill. Lebonyolítók 

megkeresik a zsűri által kiválasztottakat a Pályázó 2012. július 18-ig dönthet arról, hogy a pályázatot 

mégsem folytatja, írásban jelezve ezen szándékát a Lebonyolítók és a Szervezők felé. 

Résztvevő Szavazó: a szavazatát nem vonhatja vissza. Amennyiben a Szavazó esetlegesen a 

szavazás lezárulta előtt kérné adatai törlését, akkor addig leadott szavazata megmarad, ám 

anonimmá válik. 

8) Az eredményes pályázókat megillető jutalmak: 
 

8.a) Lakásfelújítás: 
- 1. helyezett (legjobb pályázó) jutalma, a fődíj: 1 lakás felújítása legfeljebb, bruttó 5 millió Ft 
értékig, a Szervezők és a Lebonyolítók által javasolt és jóváhagyott munkálatok kerülnek 
elvégzésre, mely a VIASAT ÁlomÉpítők 3. évadának egyik epizódjában a nyilvánossághoz 
történő közvetítésre kerül.  
 

8.b) Erste Lakástakarék számla: 
- A fődíjért induló 5 főből a 2-5. helyezett díja: 5 000 Ft/hó befizetés Erste Lakástakarék 
számlára melyet LTP teljesít. A 2012. decemberétől 4 éven keresztül történő befizetés 
eredményeként a 4. megtakarítási év végére a teljes megtakarítási összeg 330 000 Ft lesz 
családonként. A megtakarítási összeg nem illeti meg a jogosultat amennyiben a lakás-
előtakarékossági szerződés a megtakarítási időszakban bármely okból felmondásra kerül, 
illetve a kiutalást követően a törvényben meghatározott határidőn belül nem kerül igazolásra a 
lakáscélú felhasználás. 
 

8.c) Részleges energia-hatékonysági ház felújítás: 

- 3 család díja: energia-hatékonysági csomag, legfeljebb bruttó 200 000 Ft/ család 
összeghatárig a Szervezők és a Lebonyolítók által javasolt és jóváhagyott munkálatok 
kerülnek elvégzésre. 

A részleges energiahatékonysági ház felújítás tartalma:  

 felmérés helyszíni szemlével; 

 a javasolt felújítások összeállítása, majd kivitelezése, mely az alábbiakat tartalmazza 
födém szigetelés üres padlástér esetén, fa nyílászárók utólagos szigetelése, szükség 
esetén csiszolása-mázolása, amelyhez tereprendezési és egyéb munkálatok 
járulhatnak; 

 energiahatékonysági tanácsadás egy alkalommal, előzetesen egyezetett időpontban.  
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A felújítandó házzal szemben támasztott minimális követelmények: 
- vízszintes, sík födém a lakótér fölött, melynek nincs beépített, vagy utólagos 

hőszigetelése; 
- üres, biztonságos, bontás nélkül megközelíthető padlástér; 
- utólagos szigetelésre alkalmas ablakok; 
- általában véve biztonságos tartózkodásra és munkavégzésre alkalmas ingatlan. 

 
8.d) Garancia: az eredményes pályázói jutalmak hibáiért, beleértve az azokkal kapcsolatos összes, 
így pl. a kivitelezést, tanácsadást, beépített anyagokat, stb. érintő jog-és kellékszavatosságot, 
felelősséget a Szervezők nem vállalnak. A szavatossági igények, illetve a garancia a fődíj esetében az 
átadást követő 1 évig kizárólag a Viasat alvállalkozójánál, a Részleges (energetikai) felújítások esetén 
kizárólag a Habitatnál érvényesíthetők a Ptk., valamint a Résztvevők és a Habitat megállapodása 
szerint, feltéve, hogy a hiba nem a további használat során keletkezett. 
 
Az eredményes pályázói jutalmak készpénzre nem válthatóak át. 
 
Nyertes valamennyi jutalom (8.a-8.c pont) esetében csak olyan személy lehet, aki mentes a büntetett 
előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól. 
 
 
9) A programból történő kizárás kritériumai 
 
9.a) Pályázó kizárása 
A résztvevő pályázók közül indoklás nélkül kizárásra kerülnek, illetve kerülhetnek azok, akikre igaz az 
alább meghatározott feltételek bármelyike: 

- 90 napot meghaladó közüzemi, adó- vagy bármely pénzügyi szolgáltatóval szemben fennálló 
tartozás. 

- akik a pályázati feltételeket nem, vagy részben hiányosan teljesítik, illetve azzal kapcsolatban 
Szervezőket vagy Lebonyolítókat bármilyen módon megtévesztik. 

 

9.b) Szavazó kizárása: 
A résztvevő szavazók közül indoklás nélkül kizárásra kerülnek, illetve kerülhetnek azok, akikre igaz az 
alább meghatározott feltételek bármelyike: 

- bármilyen technikai eszközzel, automatizált megoldással, vagy a felhasználói felületen kívül 
befolyásolja a szavazás alakulását, 

- sportszerűtlen, etikátlan módszerekkel játszanak, 
- tagjai bármilyen like-gyűjtő csoportnak, 
- a Játékszabályzatban foglaltakat megszegik. 

 
Kizárásra kerülnek továbbá azok, akiknek az Erste Bank facebook üzenőfalán elhelyezett posztjaira 
az alábbiak közül bármelyik vonatkozik: 

- politikai színezetű,  
- rasszista, illetve vallási, faji vagy bármely más módon diszkriminatív,  
- bármely népcsoportban félelmet kelt, identitásában megsért, vagy erre buzdít,  
- pornográf elemeket tartalmaz,  
- indokolatlanul trágár,  
- szabálysértést vagy bűncselekményt tartalmaz, illetve arra buzdít,  
- sérti a szerzői és/vagy szomszédos jogokat,  
- amelyek bármilyen fórumon (offline vagy online) az Erste Bank vagy a Erste Bank Csoport 

bármely tagjának jó hírnevét, üzleti érdekeit, vagy bármely játékos emberi méltóságát sértő 
megjegyzést tesznek. 

 
A fenti kizáró okok meghatározására kizárólag a Lebonyolítók és a Szervezők jogosultak, a döntés 
ellen fellebbezésnek, jogorvoslatnak helye nincs. 
A versenyből történő kizárás az Erste Bank facebook oldalról történő kitiltást vonhatja maga után. 
 
10) Kommunikáció Erste Bank facebook oldal üzenőfalán 
A Résztvevő szavazók az Alkalmazás elindításával elfogadják a pártatlan és moderált kommunikáció 
alapelveit az üzenőfalon. A programra, a Szervezőkre vagy a Lebonyolítókra vonatkozó negatív 
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kommunikációt az üzenőfalon a Résztvevők nem folytathatnak, illetve nem jeleníthetnek meg, ezek a 
tartalmak az üzenőfalról törlésre kerülnek. A bejegyzés (poszt vagy hozzászólás) törlésének tényéről 
az adott tartalom szerzőjét első alkalommal facebook-üzenetben is értesítjük. A programmal vagy a 
program szervezésével kapcsolatos kérdéseket és kifogásokat az Admin-nak kérjük címezni 
személyes Facebook üzenetben. Az Admin számára a cover fotó (borító kép) alatti Üzenet gombra 
kattintva lehet üzenetet küldeni. 
 
11) A nyertesek értesítése 
A Facebook szavazásra bekerülő 5 családot a Lebonyolítók értesítik 2012. július 19. 12:00-ig.  
 
Valamennyi további nyertest a zsűrizés illetve a szavazás lezárása után a Lebonyolítók tájékoztatják, 
a pályázatban megadott postacímre vagy e-mail címre küldött üzenetben legkésőbb 2012. augusztus 
24-ig.  
 
Pót-nyertes(ek) kerül(nek) kiválasztásra, amennyiben a nyertesek közül bárki a kiválasztás után 
megszegi a szabályzatot. Ezen esetben a zsűri rendkívüli ülésen dönt a pótnyertes(ek) személyéről. 
 
12) Az eredményes pályázói jutalmak adózása 
Az eredményes pályázói jutalmak adózása azok átvételének időpontjában érvényes adó- és 
járulékszabályok alapján történik. Az adók megfizetése az alábbiak szerint:  

- 8.a) legjobb pályázói jutalom, azaz a fődíj esetén az adót a Viasat,  
- 8.b) eredményes pályázói jutalom, azaz a „Lakástakarék számla” adóját az LTP, 
- 8.c) eredményes pályázói jutalom, azaz „Részleges (energetikai) felújítás” esetén a Habitat 

állja. 
 
13) Adatkezelés, adatvédelem 
A program valamennyi résztvevője, azaz mind a mást jelölők, mind a maguk vagy mások által jelölt 
pályázók, mind a szavazók tudomásul veszik, hogy a Programban való részvétel, a Szavazók 
számára pedig a szavazó alkalmazás használata önkéntes. Valamennyi résztvevő (mást jelölő, maga 
vagy mást által jelölt Pályázó, valamint a Szavazó) elfogadja a program feltételeit és önkéntes 
hozzájárulását adja, hogy a 3. pont szerint megadott személyes adatok valamennyi Szervezőhöz és 
Lebonyolítókhoz illetve azok rendszereibe bekerüljenek és azokat  

a) a Lebonyolítók a Program során történő kapcsolattartás, a nyertesek kiválasztása és 
értesítése, a reklamációk kezelése, illetve az Adatvédelmi Törvény rendelkezéseinek 
megfelelően kezelje a visszavonó nyilatkozat benyújtásáig, de legfeljebb az adatrögzítéstől 
számított 6 hónapig, 

b) a Szervezők a játék során történő kapcsolattartási, közvetlen üzletszerzési és marketing célra 
felhasználja annak érdekében, hogy a Játékosokat új termékeiről, szolgáltatásairól 
elektronikus úton közvetlenül tájékoztathassa, illetve azokat a Játékosok részére ilyen módon 
közvetlenül ajánlhassa fel a visszavonó nyilatkozat benyújtásáig, de legfeljebb az 
adatrögzítéstől számított 6 hónapig. 
 

Az adatkezelés részletes feltételeit az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. 
 
A Szervezők és a Lebonyolítók a személyes adatokat az Info törvény (2011. évi CXII. törvény) és a 
Program indításakor megtekinthető Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései szerint bizalmasan kezelik 
a Résztvevőktől kapott felhatalmazások keretei között, azok a megnevezetteken kívül harmadik 
személyek részére nem kerülnek átadásra. 
 
Adatfeldolgozót a Szervezők és a Lebonyolítók nem vesznek igénybe. 
 
A személyes adatok a Szervezők és a Lebonyolítók felé történő pontatlan megadásából eredő 
következményekért a Lebonyolítókat és a Szervezőket felelősség nem terheli. 
 
 
14) Felelősség kizárás, vis major 
A Facebook program szervezést befolyásoló, a szavazás lebonyolítását esetlegesen akadályozó 
döntései a Program időtartama során vis major-nak minősülnek, melyekre sem a Lebonyolítóknak, 
sem a Szervezőknek nincs ráhatása. A Lebonyolítók és a Szervezők kizárnak minden felelősséget 
bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Programban való részvétel során, a szavazó alkalmazás 
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esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Program során bekövetkezett késésekből 
eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Lebonyolítók és a Szervezők 
nem vállalnak felelősséget azért, ha a Program időtartama alatt a szavazó alkalmazás, illetve az 
alkalmazást tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. 
 
A résztvevő Pályázó vagy a Szavazó által megadott adatok hiányosságáért (névelírás, érvénytelen   
e-mail cím, stb.), valamint az ebből adódó értesítési, vagy bármilyen teljesítési késedelemért a 
Szervezők nem vállalnak felelősséget. A Résztvevők valamint a szavazók az általuk tévesen 
szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a 
Programra történő jelentkezés során (vagy azt követően) sem a Szervezőknek, sem a 
Lebonyolítóknak nem áll módjukban ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó 
jogi és anyagi következmény minden esetben a Résztvevőket terheli. Hiányos, vagy rosszul megadott 
adatok esetén adott Résztvevő kizárható a jutalom átadása alól, amennyiben az adatok hiányossága, 
valótlansága a kiválasztást követően derül ki.  
 
A Szervezők a jutalmak esetleges későbbi hibáiért nem vállalnak felelősséget. A Szervezők és 
Lebonyolítók kifejezetten felhívják a Résztvevők figyelmét arra, hogy nyertesek a jutalom tárgyaként a 
felújított dolgokat a saját felelősségükre használják. A Szervezők a jutalmakban Nyereményekben 
vagy a jutalmak használatával, illetve igénybevételével kapcsolatban esetlegesen keletkező károkért a 
felelősségüket kizárják. Garancia a 8.d) pontban írtak szerint érvényesíthető a nem a további 
használat során keletkezett hibák kapcsán. 
 
A Játékosok a fentieket kifejezetten tudomásul veszik és elismerik, hogy az ezzel kapcsolatos 
tudnivalókkal tisztában vannak, az eszközöket a továbbiakban saját felelősségükre használják, illetve 
veszik igénybe. 
 
15) Egyéb 
A Résztvevő Pályázók és a Szavazók kijelentik, hogy a regisztrációs adataik megfelelnek a 
valóságnak.  
 
A Programban való részvétellel a Résztvevő mást Jelölők, maga vagy más által jelölt Pályázók,  
Szavazók visszavonhatatlanul kijelentik és elismerik, hogy teljes körűen megismerték és elfogadják a 
Program szabályzatot, és az abban foglaltakat magukra nézve feltétel nélkül, kötelezőnek 
elfogadják.  Amennyiben a Résztvevő mást Jelölő, maga vagy más által jelölt Pályázó, Szavazó a 
Játékszabályzatot – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal 
kapcsolatban kifogást emel, a Programból kizárásra kerül. 
 
A játékot a Facebook nem szponzorálja, és nem vesz részt benne, a játékot kizárólag Szervezők és a 
Lebonyolítók indítják. 
 
A jelen adatkezelés nyilvántartási száma: 40837 
 
Jelen szabályzat a Program időtartama alatt megtalálható a www.erstelakastakerek.hu honlapon 
illetve az Erste Bank facebook oldalán, valamint a Erste Bank fiókokban.  
 
A szabályzatban nem rendezett kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, különös tekintettel Ptk-
ra vonatkozó szabályok irányadók. 
 
Budapest, 2012. június 1. 
 
 
 
ERSTE LAKÁSTAKARÉK ZRT.    ERSTE BANK HUNGARY ZRT.  
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