
Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.  
„MVM E-számla – Gondoljon a jövőre és nyerjen élményeket!” 

nyereményjátékának 
részvételi- és játékszabályzata 

 

1. A promóció szervezője és lebonyolítója 

A promóció szervezője az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (1081 Budapest, II. János Pál 
pápa tér 20., Cg.01-10-140263, honlap címe: https://www.mvmnext.hu, a továbbiakban: MVM 
Next, vagy Szervező). 

A promóció lebonyolítója az MVM Services Zrt.(1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20., 
cégjegyzékszám:01-10-048351, honlap címe: https://www.mvmnext.hu/, a továbbiakban: 
MVM Services, vagy Lebonyolító). 

2. A promóció időtartama és feltételei 

2.1. 
A promóció 2022. július 15. és 2022. szeptember 30. között tart. 
 

2.2 

A promóció keretében az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. azon ügyfelei 

(továbbiakban: „Játékos”) vehetnék részt a jelen promócióban, akik az alábbi 

feltételeknek együttesen megfelelnek: 

a. A Szervezővel megkötött, 

 hatályos, egyetemes szolgáltatás keretében történő villamosenergia vásárlási 

szerződéssel,  

és/vagy 

 hatályos földgáz egyetemes szolgáltatási szerződéssel rendelkezik. 

 

b. A 2.1. pontban írt promóciós időszakban mindvégig a 2.2.a. pontban írt valamelyik 

szerződéssel rendelkező lakossági fogyasztónak minősülő természetes személy 

felhasználó  

c. a promóciós időszakot megelőzően MVM E-számla regisztrációval még nem rendelke-
zett, és a promóciós időszak alatt bármilyen formában (a Szervező online ügyfélszolgála-
tain (https://onlineugyintezes.mvmnext.hu  vagy a https://ker.mvmnext.hu), mobilappliká-
ción (MVM Next app és/vagy MVM Next EnergiApp), személyes, telefonos vagy online 
ügyfélszolgálati ügyintézés során MVM E-számla regisztrációt hajt végre,  

d. A 2.2.c ponban felsorolt felületek valamelyikén regisztrációt hajt végre a promóció idő-
szakában, és a promóció lezárultakor is hatályos szerződéssel rendelkezik. 

e. az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel fennálló hatályos, egyetemes szolgáltatás ke-
retében történő villamosenergia vásárlási szerződésének, és/vagy hatályos földgáz egye-
temes szolgáltatási szerződésének felmondását nem kezdeményezi a promóciós idő-
szakban,  

f. a Szervezőtől, annak szolgáltatáskörében igényelt, érvényes MVM E-számla regisztrá-
cióval rendelkezik a sorsolások időpontjában, 

g. nincs 30 (harminc) napon túl fennálló villamosenergia- és/vagy földgáz-számlatartozása 
az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. felé,  

h. nem áll fenn az 5. pont vonatkozásában valamely kizáró ok,  
i. feltétel nélkül elfogadja a jelen részvételi szabályzat feltételeit.  

A részvételi feltételek fennállása esetén a Játékos a jelen részvételi és játékszabályzatban 
foglalt feltételekkel jogosulttá válik a nyeremények sorsolásán való részvételre, és kisorsolás 
esetén a nyereményekre a 3. és 4. pont szerint. 

https://onlineugyintezes.mvmnext.hu/
https://mvmnext.hu/ee/egyetemes-szolgaltatas/ugyintezes/szamlazas-fizetes/elektronikus-szamla%20oldalon
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2.3. 
Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. e-számla szolgáltatásának igénybevétele önkén-
tes, azt a Szervező az ügyfelei számára díjmentesen biztosítja. A 2.3. pontban írt rész-
vételi feltételeknek való megfelelőségen túl, az online regisztrációnak és a jelen promó-
cióban való részvételnek önmagában nem feltétele semmilyen egyéb termék megvásár-
lása, vagy olyan egyéb szolgáltatás igénybevétele, amely fizetéshez kötött. 
A jelen promócióban való részvétel minden esetben és mindenki számára önkéntes és 
ingyenes. 

3. A promóció tartalma 

3.1 A promócióban részt vevő, egyben a részvételi feltételeknek mindenben megfelelő 
Ügyfelek vonatkozásában, akik a fenti promóciós időszakban a 2.2.c. pontban részletezett 
bármilyen formában MVM E-számla  szolgáltatásra regisztrálnak,  és esetükben nem áll 
fenn valamely, a jelen részvételi szabályzat szerinti kizáró ok (ld. 4. pont), 
nyereményként  

 

30 db 30 000 ft értékű jegy.hu vásárlási utalvány kerül kisorsolásra 30 (harminc) nyertes 
Játékos részére. 

 

A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Lebonyolító Marketing és Ügyfél-kommunikációs 
Igazgatóságának munkavállalói, és ezen személyek hozzátartozói (Ptk. 8:1.  § (1) bekezdésé-
nek 2. pontja).  

A promócióval kapcsolatos valamennyi járulékos adót és egyéb közterhet a Szervező 
viseli. 

A nyeremény másra nem átruházható, készpénzre nem váltható. 

3.2 A nyeremények átadása, a Nyertes értesítése 

A nyereménysorsolás után a Szervező elektronikus levélben (e-mail) felveszi a nyertes Játé-
kossal (továbbiakban: „Nyertes”) a kapcsolatot.  

A Nyertes a nyereményével kapcsolatos tájékoztatást az általa megadott e-mail címen kapja 
meg, a sorsolástól számított 10 (tíz) munkanapon belül, majd a nyereményt ezt követő 30 
(harminc) napon belül személyesen, postai vagy elektronikus úton kapja meg. Személyes át-
adás esetén a nyertesekkel előre egyeztetett helyszínen és időpontban történik meg.. 

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményt nyilvános program keretében adja át a 
Nyertesnek, melynek során kép és videó anyagot is készíthet, melyeket az aktuális naptári 
évben felhasználhat a Társasági és/vagy üzleti kommunikációja során (pl. FB poszt, kampány-
értékelő sajtóközlemény és/vagy belső kommunikációs magazin). 

 

 

 

3.3. A Nyertesek kisorsolása,  
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A nyereményjáték nyertesei közjegyző jelenlétében kerülnek kisorsolásra, az 
alábbi időpontban:  

2022. október 17. 

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a sorsolás időpontját egyoldalúan megváltoztassa. 
 
A sorsolás helyszíne: az MVM Services Zrt, Marketing és Ügyfél-kommunikációs Igazgató-
ságának irodahelyisége (1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.). 
 
A Szervező a sorsolás alkalmával 15 (tizenöt) tartalék Nyertest sorsol ki. A tartalék Nyertesek 
sorsolásának módja, helye és ideje megegyezik a Nyertesek sorsolásával. A tartalék Nyerte-
sek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre abban az esetben, ha a sorrend-
ben az adott tartalék Nyertes előtt levő bármely Nyertes/tartalék Nyertes bármely – jelen rész-
vételi és játékszabályzatban megjelölt – feltételnek nem felel meg és a nyereménysorsolásból 
kizárásra kerül, vagy a Nyertes a nyereményét neki felróható ok miatt – a 3.2 pontban megjelölt 
határidőn belül - nem veszi át, vagy részére nem adható át. 

 

4. A promócióból való kizárás  

A promócióban nem vehet részt, és kizárásra kerül az a Játékos, 

a) aki a jelen részvételi szabályzat feltételeit akár teljes egészében, akár bármely rendel-
kezése tekintetében bármikor nem teljesíti 

b) aki a 6. pont szerinti adatainak a jelen promócióval összefüggő bármilyen jellegű keze-
lése, továbbítása, felhasználása ellen bármikor és bármilyen formában tiltakozik. 

5. Adatkezelés és adatvédelem  

A promócióban résztvevő személy a 2.2.c. pontban részletezett bármilyen formában történő 
online ügyfélszolgálati és/vagy mobilapplikációs MVM E-számla regisztráció során a regiszt-
rációval és a jelen részvételi szabályzat elfogadásával hozzájárul személyes adatainak a jelen 
promóció szervezése, lebonyolítása céljából, a Szervező által a jelen részvételi szabályzatban, 
illetve az alábbiak szerinti Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez (a 4. 
pont szerinti esetekben nevének és fényképének nyilvánosságra hozatalához is, figyelemmel 
a Ptk. 2:48. § (1) bekezdésben foglaltakra). 

A promócióban résztvevő személy tudomásul veszi, hogy a Szervező a Lebonyolítót a promó-
ció szervezése, lebonyolítása céljából, mint adatfeldolgozót veszi igénybe, így a promócióban 
részt vevő személynek a promóció szervezése, lebonyolítása céljából szükséges személyes 
adatai a Lebonyolító, mint adatfeldolgozó részére továbbításra kerülnek, azokat a Lebonyolító, 
mint a Szervező adatfeldolgozója kezeli. 

Egyebekben a promócióval összefüggő adatkezelésekre a 
https://www.mvmnext.hu/Adatvedelem/adatvedelmi-tajekoztatok/adatvedelmi-tajekoz-
tatasok alatt elérhető általános Adatkezelési tájékoztatók az irányadók. 

A Szervező és a Lebonyolító a nyereményjáték során tudomásukra jutott adatokat bizalmasan 
kezelik.  

Amennyiben az MVM Next E-számlára regisztráló felhasználó nem fogadja el a jelen 
részvételi szabályzatot, nem adja hozzájárulását személyes adatainak a jelen promóció 

https://www.mvmnext.hu/Adatvedelem/adatvedelmi-tajekoztatok/adatvedelmi-tajekoztatasok
https://www.mvmnext.hu/Adatvedelem/adatvedelmi-tajekoztatok/adatvedelmi-tajekoztatasok
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lebonyolítása céljából, a jelen részvételi szabályzatban, illetve a fentiek szerinti 
Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerinti, a Szervező általi kezeléséhez, felhaszná-
lásához, az érintett felhasználó a promócióban nem vesz részt. 

6. Egyéb kikötések 

A promóció szervezése, lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen részvételi sza-
bályzat szerint történik.  

Amennyiben a részvételi szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogsza-
bályok vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.  

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a részvételi szabályzatot indokolás nélkül egy-
oldalúan megváltoztassa.  
 
A Szervező a részvételi szabályzat módosítását a https://onlineugyintezes.mvmnext.hu/ és a 
https://ker.mvmnext.hu oldalakon teszi közzé 
 
 
A promócióban résztvevő Játékos minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan, fel-
tétel nélkül elfogadja a jelen részvételi szabályzat feltételeit, továbbá lemond a Szervezővel és 
a Lebonyolítóval szembeni bármely jogorvoslati út igénybevételének lehetőségéről.  

Szervezőt és a Lebonyolítót a 3.1. pont szerinti promócióért, nyereményekért, azok minősé-
géért, hibáiért, a teljesítésért, stb. semminemű felelősség nem terheli, Szervező és Lebonyo-
lító ezzel kapcsolatban mindennemű felelősségét kizárja. 

A Szervező kifejezetten kiköti, hogy a Ptk. 6:121. § (1) bekezdésének a.) pontjában foglaltakra 
is figyelemmel a jelen nyereményjátékból eredő követelések bírósági úton nem érvényesíthe-
tők. 

A promócióban való részvétellel az abban résztvevő Játékos kijelenti, hogy elolvasta, megér-
tette és feltétel nélkül elfogadja a jelen részvételi szabályzat feltételeit.  

 

 

https://onlineugyintezes.mvmnext.hu/
https://mvmnext.hu/ee/egyetemes-szolgaltatas/ugyintezes/szamlazas-fizetes/elektronikus-szamla%20oldalon

