
Az „Erste FUTURE 2023” JÁTÉK 
SORSOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA 

 
 

Ez a nyereményjáték az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) sorsolásos játéka. 

Játékidőszak: 2023. január 30. – 2023. március 10. 
 

A sorsolás időpontja: 2023. március 24. 10:00 óra 
 

Helyszíne: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. VIII. emelet. 
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Értelmező rendelkezések 
 

ERSTE Bank Csoport: 
Azon társaságok, amelyekben a Társaságnak, valamint a Társaság anyavállalatának közvetlen vagy közvetett 
részesedése van, illetőleg amelyekben a Társaság anyavállalata tulajdonosainak közvetett vagy közvetlen 
részesedése van. 

 

Játék: 
A jelen szabályzatban meghatározott nyereményjáték. 

 
Játékidőszak: 
2023. január 30. – 2023. március 10-ig tartó időszak. 

 
Nyeremény: 
A jelen nyereményjáték során kisorsolásra kerülő ajándékok: 

- Tárgynyeremények: 10x1 db iPhone 13 128GB mobiltelefon 
- Főnyeremény: 1 millió forint jóváírás a nyertes azon folyószámláján, ahonnan az Erste Future 

Befektetési Program átvezetéseit vagy átutalásait teljesíti. 
 

Nyertesek: 
A kisorsolt Főnyereményt és Tárgynyereményt elnyerő Résztvevők. 

 
Résztvevő: 
Azon magánszemély Ügyfél és Törvényes képviselő, aki megfelel a jelen Szabályzatban leírt Játékban való 
részvétel feltételeinek. 

 
Szabályzat: 
Az Erste Befektetési Zrt. „Erste FUTURE 2023” játékának sorsolási szabályzata. 

 

Társaság: 
Erste Befektetési Zrt. 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., Cg.: 01-10-041373 – nyilvántartja: Fővárosi 
Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: E-III/324/2008 és III/75.005-19/2002, tőzsdetagság: BÉT. 

 
Ügyfél: 
Azon 18. életévét betöltött magánszemély, aki részére a Társaság értékpapírszámlát vezet, beleértve azon 
magánszemélyeket is, akik a Társaságnál a Játékidőszak alatt nyitnak értékpapírszámlát. 

 

Törvényes képviselő: 
Azon 18. életévét betöltött magánszemély, aki kiskorú Ügyfél Társaságnál vezetett értékpapírszámláján 
meghatalmazott, és a kiskorú Ügyfél számára a saját számlájáról a rendszeres Erste Future Befektetési 
Program átvezetéseket vagy átutalásokat teljesíti. 

 

 
Üzletszabályzat: 
A Társaság mindenkor hatályos Üzletszabályzata. 

 
 

A számlanyitás feltételeit, az értékpapírszámla meghatározását, valamint a megbízás megadására és 
teljesítésére vonatkozó szabályokat az Üzletszabályzat tartalmazza, melynek rendelkezései a jelen Játék 
során is alkalmazandók. 



A Játék leírása 
 

A Társaság Játékot hirdet Ügyfelei és a kiskorú Ügyfelek Törvényes képviselői részére. Az Ügyfelek és a 
kiskolrú Ügyfelek Törvényes képviselői a Játékban akkor vehetnek részt, ha: 
 

• a Játékidőszakban legalább havi 20.000 Ft, azaz húszezer forint összegű új rendszeres Erste Future 
megbízást indítanak, vagy 

• a Játékidőszakban legalább havi 20.000 Ft, azaz húszezer forint összegű rendszeres Erste Future 
megbízással rendelkeznek, 
 

az Erste Befektetési Zrt-nél vezetett értékpapírszámlájuk javára az Erste Future Befektetési Program 
Hirdetményeiben meghatározott csomagokba történő befektetés céljából, és a beállított átvezetések és/vagy 
átutalások sikeresen megtörténnek a játékidőszakban. 
 
A Játékban nem vehet részt az a személy, aki nem rendelkezik minimum 20 000 Ft értékű rendszeres, havi 
Erste Future Program befektetéssel. 
  
Minden Résztvevő az átvezetés összegétől függetlenül, ha az eléri a havi 20.000 forintot, egyszer vesz részt 
a sorsoláson. 

 

 

A Játékban való részvétel személyi feltételei 
 

1. A Játékban részt vesz minden olyan Ügyfél és a kiskorú Ügyfél Törvényes képviselője – az alább 
felsorolt kivételekkel –, aki a Szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelel. 

 
2. A Játéknak nem lehetnek résztvevői az ERSTE Bank Csoport alkalmazottai, valamint ezen 

személyeknek – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi C. törvény (Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. 
pontja alapján meghatározott – közeli hozzátartozói. 

 
3. A Játékban 18. életévét be nem töltött Ügyfél vagy Törvényes képviselő nem vehet részt. 
 

 

A Játékban való részvétel feltételei 
 

1. A Játékban kizárólag azon Ügyfelek és kiskorú Ügyfelek Törvényes képviselői vehetnek részt, akik havi 
20.000 Ft vagy annál nagyobb értékben az Erste Future Befektetési Program keretében elérhető 
csomagokba történő befektetés céljából a Játékidőszakban, érvényes, 

• új rendszeres megbízást adnak;  

• vagy meglévő rendszeres megbízással rendelkeznek legalább havi 20.000 forint értékben.  
 

2. Új rendszeres Erste Future megbízás esetén az első havi átutalásnak/átvezetésnek legkésőbb 2023. 
március 17-ig meg kell érkeznie az Ügyfél értékpapírszámlájára. 

 

3. A Játékban való részvétel regisztrációhoz kötött, melyet a „Hozzájáruló nyilatkozat adatkezeléshez és a 
nyereményjátékban való részvételhez” dokumentum elektronikus változatának online kitöltésével lehet 
megtenni. A minta nyilatkozatot az 1. számú melléklet tartalmazza. Kiskorú Ügyfél esetén a Törvényes 
képviselőnek kell a nyilatkozatot kitöltenie. 

 

4. A játékidőszak végéig megszüntetésre kerülő megbízások nem vesznek részt a játékban. 
 
 

A Sorsolás menete 
 

1. A Sorsolásra 2023. március 24-én 10:00-kor közjegyző jelenlétében kerül sor. 
 

2. A Sorsolás napján gépi sorsolással kerülnek kisorsolásra a Nyeremények. 
A számítógépes rendszerben, amelyből a Nyertesek neve gépi sorsolással kerül kiválasztásra, a 
Résztvevők neve egyszer szerepel. 

  



3. A Sorsoláskor tizennégy személy kerül kisorsolásra az alábbiak szerint: 
 

• Az első kisorsolt személy Főnyeremény, azaz nettó 1 millió forint jóváírás Nyertese (adók és 
járulékok levonása után). 
 

• A másodiktól a tizenegyedik kisorsolt személyek Tárgynyeremények, az 1-1 db iPhone 13 
128GB mobiltelefonok nyertesei 
 

• A tizenkettedik kisorsolt személy a Főnyeremény pótnyertese, arra az esetre, ha az először 
kisorsolt Főnyeremény Nyertese 2023. május 5. 10 óráig nem igényli a Nyereményt. 
 

• A tizenharmadik és tizennegyedik kisorsolt személyek a Tárgynyeremények pótnyertesei, arra 
az esetre, ha az először kisorsolt Tárgynyeremény Nyertesek egyike 2023. május 5. 10 óráig 
nem igényli a Nyereményt. 

 
A Nyertest írásban értesíti a Társaság a Nyereményről, valamint a nyereményátadás idejéről és 
helyéről. A kisorsolt pótnyerteseket a Társaság abban az esetben köteles értesíteni, amennyiben az 
elsőként kisorsolt Nyertesek 2023. május 5. 10 óráig nem igénylik a Nyereményt. Ezen időpontot 
követően a Nyertes sem a Nyereményre, sem pedig bármiféle kompenzációra nem tarthat igényt. 
Ennek megfelelően a pótnyertes értesítési kötelezettség ezen időpontot követően kell, hogy 
megtörténjen. A pótnyertesnek a nyeremény igénylésére 2023. június 16. 10 óráig van lehetősége. 
 
A Társaság a nyeremény igénylését követően a nyeremény átadását 30 napon belül biztosítja. A 
Nyertes köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadása az előbbiekben 
említetteknek megfelelően megtörténhessen. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Nyertes 
nem tesz eleget, és így a nyeremény időben történő átadása meghiúsul, e körülmény a Társaságnak 
nem róható fel. 

 
A Nyeremény a Nyertes részére történő átadásához szükséges, hogy a Nyertes személyét azonosító 
adatait hitelt érdemlően igazolja, továbbá büntetőjogi felelősségek tudatában ki kell jelentenie, hogy 
nem alkalmazottja az ERSTE Bank Csoportnak, továbbá nem is a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja 
alapján meghatározott közeli hozzátartozója ezen személyeknek. 

 
 

4. A Tárgynyeremény Szabályzatban megjelölt formája pénzre nem váltható át. 
 

5. A Nyeremény más személy részére nem átruházható. 

 
 

 

Egyéb 
 

1. A Játékkal kapcsolatos bármilyen kérdésben a Társaság ügyfélszolgálata ad felvilágosítást a +36 1 
235 5151-es telefonszámon. 

 
2. A Játékra a Szabályzatban foglaltak, valamint az Erste Befektetési Zrt. mindenkor hatályos 

Üzletszabályzatának a rendelkezései, továbbá a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. 
törvény az irányadók és ezen szabályok valamennyi Résztvevőre kötelezőek. 

 
3. A Társaság jogosult a jelen promóciós szabályzatot nem visszamenőleges hatállyal, a Résztvevők 

számára nem hátrányosan, a jövőre nézve egyoldalúan módosítani. 
 

4. A promóció során a természetes személy részére juttatott nyeremény utáni adó- és járulék terheket a 
juttatás időpontjában hatályos adó- és járulék törvény előírásainak megfelelően a Társaság, mint 
kifizető teljesíti. A nyertest adófizetési kötelezettség nem terheli. 

 

 

Budapest, 2023. január 27. 

 
 

Erste Befektetési Zrt. 



1. számú melléklet 
 

NYILATKOZAT az „Erste FUTURE 2023” nyereményjátékban történő részvételről és adatkezelési 
hozzájárulásról illetve visszavonásról 

 
 

Alulírott ……………………………………… adatkezelés tárgyában a következő nyilatkozatot teszem az ERSTE 

BEFEKTETÉSI ZRT. (a továbbiakban: Erste) számára: 

Alább felsorolt adataim vonatkozásában  

felhatalmazom az Erste tagjait 

megtiltom az Erste tagjai számára,  

hogy azokat az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon 

kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete (általános adatvédelmi rendelet; „GDPR”) 6. cikk 1/a) pontban 

foglalt jogalap alapján, a Játék lebonyolítása és a Nyertes értesítésének céljából a nyilatkozatom keltétől – 

ellentétes tartalmú ismételt nyilatkozatom Erstéhez történő eljuttatásáig – kezelje. 

 

Az érintett adatok: 

- név 

- lakcím 

- e-mail cím 

- telefonszám 

 
Erste fenntartja a jogot arra, hogy a Nyertes hozzájárulásával a Nyeremény Nyertesének nevét és címét (a cím 
alatt kizárólag csak helységnév értendő) megjelentesse havi értesítőjében, hírlevelében, tájékoztatójában). A 
Társaság fenntartja továbbá arra a jogot, hogy a Nyertes hozzájárulásával a Nyeremény Nyertesének nevét és 
címét (helységnév) kifüggessze a Társaság székhelyén és az ERSTE Bank Hungary Zrt. fiókjaiban. 
 

 

Kelt, ……………………., 2023. …………………….  ….. 

                               …………………………………. 

                               az Érintett aláírása 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


