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Nyereményjáték szabályzat 
 

Bevezető 

 

A Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány nyereményjátékot (továbbiakban: 

Nyereményjáték) szervez, melynek részvételi feltételeit és szabályait (továbbiakban: 

Szabályzat) az alábbiak szerint határozza meg. 

 

I. A Nyereményjáték szervezője 

 

A Nyereményjáték szervezője a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány (székhely: 1011 

Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. III/4., nyilvántartási szám: 20-01-0001187, adószám: 

18941610-2-41, képviseli: Dr. Princzinger Péter Gábor, a kuratórium elnöke, önállóan, 

továbbiakban: Szervező). 

 

A Szabályzatot a Szervező a https://turizmus.com/ weboldalon regisztrált felhasználók részére 

megküldött hírlevél-különszámokban teszi elérhetővé, lehetővé téve ezáltal a regisztrált 

felhasználóknak a Szabályzatban foglaltak megismerését és a Nyereményjátékban való 

önkéntes részvételt. 

 

A Szabályzat hatálya kiterjed a Szervező által meghirdetett Nyereményjátékra, valamint 

azokra a résztvevőkre, akik a lent meghatározott feltételeknek megfelelően részt vesznek a 

Nyereményjátékban, továbbá mindenkire, aki a Nyereményjátékkal kapcsolatban 

igényérvényesítéssel vagy kifogással lép fel. 

 

II. Részvételi feltételek 

 

A Nyereményjátékban részt vesz minden olyan, 16. életévét betöltött természetes személy, aki 

a Szervező megbízásából és vele együttműködve az IPSOS Média-, Reklám-, Piac- és 

Véleménykutató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített név: IPSOS Zrt., székhely: 

1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6., cégjegyzékszám: 01-10-046444, adószám: 14868032-2-

41, képviseli: Feitel Balázs cégvezető, a továbbiakban: IPSOS Zrt.) által végzett kutatásban 

részt vesz. 

 

A Nyereményjátékban történő részvétel feltétele továbbá a kutatás keretében, a 

https://interviewing.nfieldmr.com/Interviews/NjHHj/4DtIFhfIhwIMlRFgMVt4 elérhetőségen 

hozzáférhető kérdőív (a továbbiakban: Kérdőív) lentiek szerinti kitöltése. 

 

Kizárólag a Kérdőívet teljes egészében, hiánytalanul kitöltő és a személyes adatait, illetve 

elektronikus levélcímét és telefonszámát is megadó az a személy vehet részt a 

Nyereményjátékban, aki a Szabályzatot és az Adatkezelési tájékoztatót a lentiekben 

részletezett módon elfogadja (továbbiakban: Játékos).  

Nem vesz részt tehát a Nyereményjátékban az a természetes személy, aki a személyes adatait, 

elektronikus levélcímét és telefonszámát nem adja meg, tehát, aki a Kérdőívet anonim módon 

tölti ki, és a Kérdőív végén a „Nem adom meg az adataim, nem veszek részt a 

Nyereményjátékban.” mezőt választja ki. 

 

A Játékos a Kérdőív végén a „Megadom az adataim, részt veszek a Nyereményjátékban.” 

mezőt választja ki. Ezt követően a Játékos számára elérhetővé válik a Nyereményjáték 

szabályzatát és az Adatkezelési tájékoztatót tartalmazó link, melyre kattintva a Szabályzat és 

https://turizmus.com/
https://interviewing.nfieldmr.com/Interviews/NjHHj/4DtIFhfIhwIMlRFgMVt4
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az Adatkezelési tájékoztató hozzáférhető, a Játékos által részletesen megismerhető.  

 

Végezetül a jelen Szabályzat, valamint a jelen Szabályzattal kapcsolatos Adatkezelési 

tájékoztató vonatkozásában az ezek elfogadására szolgáló nyilatkozattételi mezőt a Játékos 

kipipálja, azaz mind a Nyereményjáték szabályzatát, mind az ahhoz kapcsolódó Adatkezelési 

tájékoztatót kifejezetten elfogadja.  

 

A Nyereményjátékban való részvétel további feltétele, hogy a Játékos ténylegesen a turizmus 

valamely szegmensének (a Kérdőív F2. pontja) foglalkoztatottja legyen. A Kérdőív F2 pontja 

alapján az alábbi területeken dolgozók vehetnek részt a nyereményjátékban (alkalmazotti 

pozíciókban esetében): 

 

- Vendéglátás; 

- Kulturális szolgáltatások; 

- Szálláshely-szolgáltatás; 

- Gyógyfürdő szolgáltatás; 

- Sport és egyéb szabadidős tevékenység. 

 

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt: 

 

 a Szervező vezető tisztségviselője, a Szervezővel munkaviszonyban vagy egyéb 

foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személyek, valamint ezen személyeknek 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) 

bekezdés 1. és 2. pontjai szerinti hozzátartozói (továbbiakban együttesen: 

hozzátartozók); 

 azon jogi személyeknek a vezető tisztségviselői, illetve munkavállalói, melyek 

esetében a Szervező gyakorolja az alapítói jogokat vagy melyek vonatkozásában a 

Szervező üzletrésztulajdonnal, illetve tagsággal rendelkezik, vagy amelyek egyéb 

okból a Szervezővel gazdasági kapcsolatban állnak, továbbá az ilyen jogi 

személyekkel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban 

álló személyek, valamint ezen személyeknek a hozzátartozói; 

 egyéb, a Nyereményjáték lebonyolításban közvetlenül közreműködő és részt vevő 

személyek, valamint azok hozzátartozói. 

 

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Nyereményjátékból kizárja azt a Játékost, és 

vele szemben polgári vagy büntetőjogi felelősségre vonást alkalmazzon, aki  

 

 a Nyereményjáték menetének befolyásolásával, a Szervező weboldalának, facebook 

oldalának, vagy youtube csatornájának feltörésével, a Kérdőív tartalmának, 

szövegének, egyéb jellegzetes elemének megmásításával, illetve egyéb, nem 

tisztességes úton kíván a Nyereményjáték során tisztességtelen előnyhöz jutni; és/vagy 

 más Játékos adataival visszaél, vagy valótlan adatokat ad meg. 

 

III. A Nyereményjáték tárgya és időtartama 

 

A Nyereményjáték az első napi hírlevél különszám kiküldésétől 2021. február 7. 23 óra59 

percig tart.  

 

A Játékosok a Kérdőív kitöltésével a jelen Szabályzatot kifejezetten elfogadják, egyúttal 

hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Kérdőíveket az IPSOS Zrt. a kutatás keretében kezelje, 
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használja, azzal kapcsolatban a Szervező részére a kutatás eredményéről anonim formában 

kimutatást készítsen. A Játékosok a Kérdőív kitöltésével hozzájárulnak továbbá ahhoz, hogy a 

kitöltött, az IPSOS Zrt. által kezelt Kérdőívek a Nyereményjátékban, így a sorsoláson is részt 

vesznek, különös tekintettel arra, hogy a Játékosoknak a Nyereményjátékban történő 

részvételből kizárólag előnye származik. 

 

A Szervező a Játékosok között nettó 3 X 100.000,- Ft (azaz háromszor egyszázezer forint) 

összeget sorsol ki. (a továbbiakban: Nyeremény.) 

 

IV. Sorsolás, a Nyeremény átadása 
 

A Nyeremény sorsolása a Szervező székhelyén, közjegyző jelenlétében történik véletlenszerű 

sorsolással legkésőbb 2021. február 28. napjáig. A sorsoláson közreműködő közjegyző a 

sorsolásról sorsolási jegyzőkönyvet állít ki, mely közhitelesen igazolja, hogy a sorsolás a jelen 

Szabályzatban foglaltaknak mindenben megfelelve történt. A sorsolás során három darab 

nyertes, valamint három darab pótnyertes kerül kisorsolásra akként, hogy a nyertesek között 

nem kerül felállításra sorrend, míg a pótnyertesek között igen. 

 

A Szervező a Nyeremény esetében a nyertes Játékos által a Kérdőíven megadott elektronikus 

levélcímre, olvasási értesítéssel elküldött elektronikus levélben értesíti a kisorsolt, hiánytalan 

Kérdőívet kitöltő három darab nyertest (továbbiakban: Nyertesek). A sorsolást követően a 

Szervező a turizmus.com bulletin nevű napi hírlevél különszámban közzéteszi a Nyertesek 

teljes nevét, foglalkozását (a Kérdőív F2. pontja szerintit) és a Nyertesek lakhelyét, mely 

adatoknak a fentiek szerinti közzétételéhez a Játékosok a Kérdőív kitöltésével, a jelen 

Szabályzat és az Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával kifejezetten hozzájárulnak azzal, 

hogy az adatkezelés jogalapjának kérdésében az azt pontosan meghatározó szerződést kötnek 

a felek. A Játékosok a Kérdőív kitöltésével, ezáltal a jelen Szabályzat elfogadásával 

kifejezetten hozzájárulnak, - melyet a később megkötendő megállapodásban írásban 

rögzítenek - hogy amennyiben a sorsoláson Nyertesként kisorsolásra kerülnek, úgy róluk a 

Szervező fényképfelvételt készíthet, és azt a turizmus.com bulletin napi hírlevél 

különszámban közzéteheti. 

 

Amennyiben a Nyertes(ek) kiskorú(ak), úgy a fenti adatok közzétételéhez, valamint a 

fényképfelvétel elkészítéséhez és közzétételéhez a kiskorú Nyertes(ek) törvényes 

képviselőjének/képviselőinek előzetes hozzájárulása szükséges. Kiskorú Nyertes(ek) esetében 

az előző pont szerinti szerződése(ek)et a Szervező a törvényes képviselővel/képviselőkkel 

köti meg. 

 

Amennyiben a Nyertesek a fenti értesítés átvételétől számított 5 napos, jogvesztő határidőn 

belül nem veszik fel a Szervezővel a kapcsolatot, úgy a Szervező a Nyeremény tekintetében a 

soron következő Nyertest (továbbiakban: Pótnyertes) értesíti a fentiekben részletezett módon 

a Nyereményről. A Pótnyertes(ek)re a Nyertesekre irányadó szabályok vonatkoznak. 

 

Szervező kizárja annak a lehetőségét, hogy a Nyertesek vagy a Pótnyertes az 5 napos 

jelentkezési határidő lejártát követően bármilyen igényt formáljon a Nyereményre és ezzel 

kapcsolatban a Szervezővel szemben bármilyen igényt terjesszen elő. 

 

Szervező a Nyereményt legkésőbb 2021. április 30-ig adja át a Nyerteseknek 

(Pótnyertes(ek)nek) az általuk megadott bankszámlaszámra történő banki átutalás útján. 
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A Nyeremény sem a Nyertesek, sem a Pótnyertes(ek) részéről harmadik személy részére át 

nem ruházható. 

 

Valamennyi Nyertes, Pótnyertes köteles együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy 

a Nyeremény átadására a jelen pontban írtak szerint sor kerülhessen. 

 

V. Felelősség 

 

A Szervező semminemű felelősséget nem vállal azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a 

Kérdőív technikai okokból időszakosan nem érhető el.  

 

A Szervező a Nyertesek (Pótnyertes(ek) értesítésével kapcsolatban semmiféle felelősséget 

nem vállal azért, ha a Játékos az adatainak megadáskor helytelen elektronikus levélcímet adott 

meg, és értesítése ezen okból kifolyólag nem valósul meg. 

 

VI. A Nyereménnyel kapcsolatos közterhek viselése 

 

A Nyereményhez kapcsolódó esetleges személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás 

fizetési kötelezettségét vagy egyéb adóterhet a Szervező viseli. 

 

VII. Személyes adatok kezelése 

 

A Szervező minden személyes adatot, mely a Nyereményjáték során tudomására jut, 

bizalmasan, az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény rendelkezéseinek, továbbá a jelen Szabályzat elválaszthatatlan mellékletét 

képező Adatkezelési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezel. 

 

A Játékosok a Kérdőív kitöltésével jelen Szabályzatot kifejezetten elfogadják, 

hozzájárulásukat adva ahhoz, hogy személyes adataikat a Szervező a Nyereményjáték során a 

célnak megfelelően, valamint a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges mértékben 

kezelje. 

 

A Játékosok személyes adatait a Szervező harmadik személyeknek (ide nem értve az IPSOS 

Zrt.-t) nem adja tovább. 

 

VIII. Záró rendelkezések 

 

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen Szabályzatot, vagy magát a 

Nyereményjátékot előzetes értesítés nélkül kiegészítse, visszavonja, illetve módosítsa. A 

Szervező a Nyereményjátékkal kapcsolatos esetleges kiegészítésről, módosításról, 

visszavonásról a meghirdetéssel azonos módon, az online hírlevélben értesíti az érintetteket. 

 


