
 Játékszabályzat  
„Otthonteremtők Viadala” nyereményjáték 

 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE  
A „Otthonteremtők Viadala” elnevezésű nyereményjáték („játék”) szervezője a 
Fundamenta-Lakáskassza Kft. (Cím: 1052 Budapest, Váci utca 19-21.; cégjegyzékszám: 01 
09 673867) (a továbbiakban: „Szervező”).  

A játék, lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat 
a Szervező által megbízott a Marquard Media Magyarország Kft. (Cím: 1031 Budapest, 
Záhony u. 7. - Graphisoft Park; cégjegyzékszám: 01 09 067082) (a továbbiakban: 
„Lebonyolító”) jár el.  

2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK  
2.1. A játékban az a 18. életévét betöltött, magyarországi lakóhellyel, vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező, a 9-es pontban meghatározott kizáró feltételek hatálya alá nem eső 
cselekvőképes természetes személy ( „Játékos”) vehet részt, aki a Játék időtartama alatt: 

- regisztrál a www.otthonokesmegoldasok.hu/otthonteremtok-viadala 
nyereményjáték felületén, ahol megadja a nevét, e-mail címét és - Lakás vagy ház 
felújító esetében -telefonszámát, 

- megfelelő jelölőnégyzetek kipipálásával a Játékszabályzat és az Adatvédelmi 
tájékoztatót elfogadja, és hozzájárul a megadott személyes adatainak a Szervező, a 
Lebonyolító, valamint Fundamenta-Lakáskassza Zrt. (mint Adatfeldolgozó) részéről 
történő adatkezeléséhez, és 

2.2. Lakás vagy ház felújító 
Lakás vagy ház felújítóként vesz részt a személy a Játékban, ha a sikeres regisztrációt 
követően feltölt (Minimum egy saját képet a tulajdonában álló ingatlan felújításáról 
az általa választott – 3. pontban meghatározott – kategóriában („Pályázat”), címet ad 
neki, és rövid, szöveges leírást nyújt be mellé, valamint megjelöli a felújítás összegét és 
azt, hogy igénybe vett-e Fundamenta által nyújtott pénzügyi szolgáltatást a felújításhoz. 
Az oldalon a felújítás neve és összege fog megjelenni a képek és a bemutatkozó mellett. 

2.3. Szavazó 
Szavazóként vesz részt a személy a játékban, ha a szükséges adatok megadását követően 
legalább egy szabadon választott, a játék oldalára feltöltött Pályázatra vonatkozóan 
szavazatot ad le, és egy – a magyar helyesírás szabályainak megfelelő, nem ízléstelen, vagy 
más személyiségi jogait sértő – kreatív címet ad meg a választott Pályázatnak. A Játék 
weboldalára feltöltött valamely Pályázatra történő szavazásnak ugyanakkor a weboldalra 
történő regisztráció nem feltétele. 

2.4. A sikeres részvételhez szükséges, hogy az adott Játékos tekintetében a fent 
megnevezett összes feltétel teljesüljön. Minden Játékos regisztrációja során opcionálisan 
hozzájárulhat továbbá ahhoz, hogy a Szervező és a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. üzleti 
célból (direktmarketing telefonhívás, levél, hírlevél) megkeresse.  

2.5. Egy Játékos a játék időtartama alatt összesen 1 alkalommal nevezhet be egy felújított 
ingatlant. Egy Játékos több kategóriában is indulhat, azonban csak egy kategóriában 
nyerhet. Egy játékos csak egy profillal jogosult a játékban részt venni és szavazni, 
ugyanakkor Lakás vagy ház felújítóként és Szavazóként egyszerre is részt vehet a játékban. 



2.6. Amennyiben egy Játékos több profillal próbál feltölteni egy felújított ingatlant, vagy 
több profillal próbál meg ugyanazon ingatlannak kreatív címet adni, úgy a Lebonyolító és a 
Szervező valamennyi nevezését törli. 

2.7. A feltöltött fotót a Lebonyolító a honlap követelményeinek megfelelően ellenőrzi, 
különös tekintettel a fotó eredetére vonatkozóan. A beküldött kép nem lehet másokat 
sértő, ízléstelen, illetve nem sértheti más személy szerzői illetve személyiségi jogait. A 
Lebonyolító fenti szabályai illetve a játékszabályzatban rögzített feltételek mentén – 
indoklás nélkül - a fotót vissza is utasíthatják. 

2.8. A feltöltött képnek saját szellemi terméknek kell lennie, más nevével, képével, 
ingatlanával vagy egyéb kapcsolódó adattal való visszaélés esetén a fotót és/vagy a 
nevezést érvénytelennek tekintjük, és töröljük a játékból. A Lebonyolító és a Szervező 
kizárja a felelősséget a résztvevők által beküldött bármely anyag (fotó) vonatkozásában, 
azért kizárólag a versenyben résztvevő Játékos a felelős. Amennyiben a Játékos 
magatartása bármilyen módon jogsértő, úgy a felelősséget ezzel kapcsolatban köteles 
önállóan viselni. 

2.9.  
A Játékos a részvételével – a jelen 2. pontban foglaltak teljesülésével – kifejezett 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa beküldött fotókon szereplő felújított ingatlan 
közlésre kerüljön a www.otthonokesmegoldasok.hu weboldalon azzal, hogy a Szervező, a 
Lebonyolító és a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. a fotók tekintetében a későbbiekben a 
megjelenítés hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, 
nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz való közvetítésére és forgalmazására, valamint 
a felhasználás egyéb módjára kiterjedően felhasználhatja saját kiadásaiban, online 
felületein, illetve saját portfóliójában az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint. 
Játékos kijelenti, hogy a fotónak a Játék során, az www.otthonokesmegoldasok.hu 
weboldalon való közzétételéért sem előre, sem pedig utólag semminemű 
ellenszolgáltatásra nem jogosult és ilyen jellegű igényt vagy követelést nem támaszthat a 
Szervezővel, a Lebonyolítóval, vagy a Fundamenta-Lakáskassza Zrt.-vel szemben. 

3. A JÁTÉK MENETE  
3.1. Kategóriák 
Ház: A ház bármely részén végzett rész felújítással, átépítéssel, hozzáépítéssel lehet 
pályázni, illetve komplett ház átalakításával, felújításával is
Lakás: A lakás egyes helységeinek felújított változataival lehet pályázni 
Fundamenta Fődíj: a Ház kategóriában regisztrált és 10 legtöbb szavazatot kapó Játékos és 
a Lakás kategóriában regisztrált és 10 legtöbb szavazatot kapó Játékos közül választja ki a 
zsűri a nyertest

3.2. A Lakás vagy ház felújító a www.otthonokesmegoldasok.hu/otthonteremtok-viadala 
oldalon történt regisztrációt követően jelen Játékszabályzat 2. pontjának megfelelően 
feltölti a képeket, szövegeket és a felújítást érintő információkat az általa kiválasztott 
„Lakás”, vagy „Ház” kategóriába. 

3.3. A Játék weboldalán a „Ház”, „Lakás” és „Fundamenta Fődíj” kategóriában 10 legtöbb 
szavazatot kapó pályázat a Lebonyolító és a Szervező által kijelölt háromtagú zsűri elé 
kerül, akik ezek közül fogják kiválasztani kategóriánként az 1-1 nyertest.  

3.4. A Szavazó a www.otthonokesmegoldasok.hu/otthonteremtok-viadala oldalon történt 
regisztrációt követően jelen Játékszabályzat 2. pontjának megfelelően kiválasztja, hogy 
melyik kategóriában szeretné leadni szavazatát és melyik pályázatra. A Szavazónak a 
szavazat leadása mellett saját címet kell adnia a felújításnak, amire szavazott a Játékban 
történő részvétele érdekében.  

http://www.otthonokesmegoldasok.hu
http://www.otthonokesmegoldasok.hu


3.5. A legkreatívabb címeket adó szavazók közül a Lebonyolító és a Szervező által kijelölt 
háromtagú zsűri 10 nyertest választ ki.  

3.6. A Szavazó naponta maximum egy szavazatot adhat le a Játék weboldalán feltöltött 
Pályázatok valamelyikére. 

3.7. Amennyiben a Lakás vagy ház felújító Játékos hozzájárult ahhoz, hogy a Szervező és a 
Fundamenta-Lakáskassza Zrt. üzleti célból megkeresse (direktmarketing telefonhívás, 
levél, hírlevél, eDM) az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint, úgy Szervező a 
Pályázatát +50 szavazattal jutalmazza a játék során. 

4. A Zsűri 

A zsűri tagjai a lakberendezésben jártas szakemberek, akik a beküldött anyagokat 
szakmai szempontok alapján zsűrizik. 

A zsűri tagjai: 
• Tóth-Papp Ágnes, az Otthonok&Megoldások lapmenedzsere 
• Kitzinger Szonja, az Otthonok&Megoldások magazin főszerkesztője 
• Zai Viktória, lakberendező 

5.A JÁTÉK IDŐTARTAMA  
A játék időtartama 2018.09.24. 8:00 – 2018.10.19. 23:59 percig tart. Ez idő alatt tölthetik 
fel a játékosok a felújított lakásokat, és a szavazás is végig elérhető, a teljes időtartam 
alatt lehet szavazni a feltöltött lakásokra.  
A játék lezárása után 2018. október 24-én dönt a zsűri a nyertesekről. Eredményhirdetés: 
2018. október 24. 14 óra. 

6. NYEREMÉNYEK  
A Játékosok között az alábbi nyeremények kerülnek kiosztásra:  
A „Ház” kategóriában a regisztrált Játékosok közül, a 10 legtöbb szavazatot kapó Játékos 
közül választja ki a háromtagú zsűri a nyertest, a Játékos nyereménye egy 50.000 Ft értékű 
KIKA vásárlási utalvány 

A „Lakás” kategóriában a regisztrált Játékosok közül, a 10 legtöbb szavazatot kapó Játékos 
közül választja ki a háromtagú zsűri a nyertest, a Játékos nyereménye egy 50.000 Ft értékű 
KIKA vásárlási utalvány 

A Fundamenta Fődíj: a „Ház” kategóriában regisztrált és 10 legtöbb szavazatot kapó 
Játékos és a „Lakás” kategóriában regisztrált és 10 legtöbb szavazatot kapó Játékos közül 
választja ki a háromtagú zsűri a nyertest, akinek nyereménye egy 2 napos kényeztető 
pihenés 2 főre a Hotel Divinus*****-ban. 

A 10 legkreatívabb címet adó Szavazók között kisorsolásra kerül 1-1 db 10.000 Ft értékű 
Oázis kertészet vásárlási utalvány. 

  
7. NYEREMÉNY ÁTVÉTELE  

7.1. A nyertes Játékosokat és Szavazókat a Lebonyolító a megadott e-mail címen vagy 
telefonszámon tájékoztatja a nyeremény átvételével kapcsolatos további információkról.  

7.2. A Lebonyolító a pályázat eredményét, illetve a nyertesek nevét haladéktalanul 
közzéteszi a www.otthonokesmegoldasok.hu/otthonteremtok-viadala oldalán, illetve az 
Otthonok & Megoldások weboldalon és annak Facebook oldalán.  



7.3. Az a nyertes, aki az értesítést követő 15 napig nem jelentkezik a nyereményért, a 
játékból kizárható, és a zsűri által meghatározott pótnyertes értesíthető, aki ugyanazon 
feltételekkel veheti át a nyereményét. A Szavazók nyereményét a Szervező, a Játékosokét 
a Lebonyolító juttatja el a címzetthez. 

7.4. A nyeremény pénzre nem váltható.  

8. ADÓZÁS  

A nyereményt terhelő közterheket a Szervező a kifizetéskor levonja, bevallja és befizeti. A 
nyerteseket a nyeremények után közteherfizetési kötelezettség nem terheli.  

9. KIZÁRÓ TÉNYEZŐK  

9.1. A nyereményjátékban a Szervező, a Fundamenta-Lakáskassza Zrt, illetve a 
Lebonyolító munkatársai és a zsűri tagjai, valamint azok törvényben meghatározott közeli 
hozzátartozói nem vehetnek részt (Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli 
hozzátartozói).  

9.2. A Lebonyolító és a Szervező nem vállal felelősséget a Játékos szándékosan félrevezető 
vagy téves adatközléséből eredő hibákért.  

10. ADATVÉDELEM  

10.1. A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes. Az adatkezelő és a Lebonyolító 
minden személyes adatot, amelyhez a nyereményjáték során jut hozzá, bizalmasan és a 
hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezel.  

10.2. Az Adatkezelésre vonatkozó részletes szabályokat a Játék Adatkezelési tájékoztatója 
tartalmazza. 

10.3. A Játékos a Játék során kizárólag a Játékhoz kapcsolódóan tehet jognyilatkozatokat 
személyes adatai kezelésével kapcsolatosan.  
Amennyiben a Játékos a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. (1052 Budapest, Váci utca 19-21.) 
ügyfele, a Fundamenta-Lakáskassza Kft. és a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. nem tudja 
figyelembe venni, ha a Játékos korábban személyes adatai kezelésével kapcsolatosan 
eltérően nyilatkozott, mert sem a Fundamenta-Lakáskassza Kft-nek, sem a Fundamenta-
Lakáskassza Zrt-nek nem áll módjában a Játékost a megadott személyes adatok útján 
beazonosítani. Így amennyiben egyébként is le szeretné tiltani az adatai reklámcélú 
kezelését, akkor a www.fundamenta.hu/kapcsolat írjon nekünk elektronikus elérhetőségen 
vagy visszavonó nyilatkozatának a 1922 Budapest címre történő eljuttatásával tudja 
megtenni.  

A visszavonó nyilatkozatot a Fundamenta-Lakáskassza Kft. és a Fundamenta-Lakáskassza 
Zrt., illetve a Lebonyolító öt munkanapon belül dolgozza fel.  

10.4. A játék semmilyen módon nem áll kapcsolatban a Facebook-kal, a Facebook 
semmilyen módon nem támogatja, felügyeli és ellenőrzi azt. A közzétett információ nem 
jut a Facebook birtokába. Bármilyen kérdés, meg-jegyzés vagy panasz a szervezőhöz 
továbbítható, és nem a Facebookhoz.  

11. VEGYES RENDELKEZÉSEK 
11.1. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós 
adat feltüntetése stb.), a Nyeremény kézbesítésének – Szervező, és a Lebonyolító 
érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során 
keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Fundamenta-Lakáskassza Zrt, sem a 
Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.  

http://www.fundamenta.hu/kapcsolat


11.2. A Fundamenta-Lakáskassza Kft. és a Fundamenta-Lakáskassza Zrt, illetve a 
Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.otthonokesmegoldasok.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, a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. illetve a Lebonyolító semminemű 
felelősséget nem vállal.  

11.3. A Fundamenta-Lakáskassza Kft. és a Fundamenta-Lakáskassza Zrt, illetve Lebonyolító 
kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okból történő meghibásodásáért, amely 
időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor 
haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát 
mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.  

11.4. A Fundamenta-Lakáskassza Kft. és a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. fenntartja 
magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen 
(számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek, Facebook profilok 
létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő 
magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali 
hatállyal kizárja a Játékból.  

11.5. Ha a Játékos adatfeltöltés vagy feltöltés közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha 
a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az 
adatok elvesztéséért a Fundamenta-Lakáskassza Kft. és a Fundamenta-Lakáskassza Zrt, 
illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.  

12. INFORMÁCIÓK 
További részletes információk a Játékkal kapcsolatban a következő weboldalon érhetőek 
el: www.otthonokesmegoldasok.hu/otthonteremtok-viadala  
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt a játék során, a Játékosokra nézve 
előnyösebb feltételek megállapításával egyoldalúan megváltoztassa. 
  
Budapest, 2018.09.20.

http://www.otthonokesmegoldasok.hu/otthonteremtok-viadala

