
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
Részvételi és játékszabályzat 
a KEHOP-1.2.1-18-2018-00002 azonosítószámú, „Klímatudatosságot erősítő 
szemléletformálás a XVIII. kerületben” c. projekt „Tablókiállítás - Klímatotó” 
nyereményjátékához kapcsolódóan 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (székhelye: 1184 
Budapest Üllői út 400.; adószáma: 15735818-2-43; képviseli: Szaniszló Sándor polgármester)  
 
és  
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal (székhelye: 1184 
Budapest Üllői út 400.; adószáma: 15518008-2-43; képviseli: dr. Ronyecz Róbert, jegyző) 
 
másrészről  
az ABUD Mérnökiroda Kft. (székhelye: 1139 Budapest, Váci út 99., cégjegyzékszáma: 0109984289; 
adószáma: 23919057-2-41; képviseli: Dr. Reith András, ügyvezető) 

nyereményjátékot (a továbbiakban: Játék) szervez a Széchenyi 2020 Környezeti és Energiahatékonysági 
Operatív Program keretében megvalósuló, KEHOP-1.2.1-18-2018-00002 azonosítószámú 
„Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás a XVIII. kerületben” című projekt* megvalósítása 
során, valamint az online Klímatotóhoz kapcsolódóan az alábbi feltételekkel: 

 

Promóciós időszak: 2021. február 15. 12:00 órától 2021. március 31. 24:00 óráig 

2. A részvétel alapfeltételei: A Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

Önkormányzata, a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal 

és az ABUD Mérnökiroda Kft. által szervezett sorsolásban a Klímatotót a promóció időtartama alatt 
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helyesen kitöltők és személyes adataikat, illetve elérhetőségeiket megadók (név, értesítési vagy email-

cím) vehetnek részt.  

3. A promóció résztvevői között értékes nyereményt sorsolunk ki egy Európa madarai – Collins Képes 

Madárhatározó - formájában. 

4. A Játékban nem vehetnek részt a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

Önkormányzata, a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal 

és az ABUD Mérnökiroda Kft. alkalmazottai, a szerződéses kapcsolatban álló alvállalkozók, valamint ezen 

személyeknek a Ptk. 685.§ b. pontja szerinti közeli hozzátartozói.   

 5. A nyeremény kézbesítésének módjáról a nyertesekkel a szervezők e-mailben egyeztetnek.   

6. A nyertes Játékosok tudomásul veszik, hogy a Nyeremény készpénzre vagy egyéb nyereményre nem 

váltható, és harmadik személyre nem ruházható át. Tudomásul veszik továbbá, hogy a nyertes nevét (a 

további személyes adatai nélkül!) a promóció eredménye kapcsán a szervezők honlapjukon és 

kiadványaikban közzé tehetik. 

7. A Játékban való részvétel további feltétele, hogy Játékos elismeri, hogy a jelen Részvételi és 

játékszabályzatot megismerte, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a jelen részvételi és 

játékszabályzatot – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban 

kifogást emel, a Nyereményjátékból kizárásra kerül.   

8. A Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata, a Budapest Főváros 

XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal és az ABUD Mérnökiroda Kft a 

változtatás jogát – pl. valamely külső, előre nem várt körülmény bekövetkezése esetében – fenntartja.   

  

Budapest, 2021. február 15.  

* A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg, melynek célja egy Helyi Klímastratégia 
kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás elterjesztése. 

 


