
„ÉV SPORTOLÓJA 2022. KÖZÖNSÉGDÍJ” 

Keressük az Év Sportolója közönségdíjasait Győr-Moson-Sopron vármegyében 

A Kisalföld napilap és kisalfold.hu részvételi és szavazási szabályzata 

 

1. A SZAVAZÁS SZERVEZŐJE 

 

A szavazás (a továbbiakban: „Szavazás”) szervezője és lebonyolítója a Mediaworks Hungary 

Zrt. (székhely: 1082 Budapest, Üllői u. 48.; a továbbiakban: Társaság/Mediaworks), mint a 

Kisalföld napilap nyomtatott sajtótermék, valamint a kisalfold.hu internetes sajtótermék 

kiadója, (a továbbiakban: „Szervező”). 

 

2. CÉLKITŰZÉSEK 

 

A Szervező 2023-ban megválasztja az Év sportolója 2022 közönségnyerteseit 4 kategóriában 

(női sportoló, férfi sportoló, női csapat, férfi csapat), melyet a Szervező Győr-Moson-Sopron 

vármegye területén hirdet meg.  

A Közönségszavazás célja: A Szervező 4 kategóriában jelöli azokat, akik 2022-ben kiemelkedő 

teljesítményt és eredményt nyújtottak a sportélet területén. A jelöltek közül választva az év 

sportolója címet az olvasóink ítélik oda egy közönségszavazás keretein belül.  

Ezen jelöltekre lehet a közönségszavazás során szavazni a kisalfold.hu/evsportoloja2022 

oldalon. A jelöltek közül, a kategórián belül a legtöbb szavazatot kapott jelölt lesz az Év 

sportolója közönségszavazásának a nyertese, tehát ő kapja az Év sportolója 2022. 

Közönségdíjas kitüntető címet.  

A közönségszavazásban összesen 4 nyertes kerül ki győztesen, aki az olvasói szavazatok 

alapján az adott kategóriában a legtöbb voksot kapja.  

 

3. A SZAVAZÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK 

 

A szavazásban részt vehet minden, Győr-Moson-Sopron vármegyében állandó 

lakcímmel/tartózkodási címmel (lakcím kártya alapján bejelentett) rendelkező 18. életévét 

betöltött cselekvőképes természetes személy. 

A közönségszavazásban nem vehetnek részt a Mediaworks Hungary Zrt., valamint érdekeltségi 

körébe tartozó más gazdasági társaság, illetve a szavazás szervezésében vagy lebonyolításában 

közreműködő ügynökség(ek), ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és 

mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint meghatározott közeli 

hozzátartozói. 

 

4. A DÍJAK 

 

Év sportolója 2022 Közönségdíjas kitüntető cím díjazottjának  díja: 

 

A közönségszavazás során a legtöbb szavazatot kapott jelöltek, mint az Év sportolója 2022 

Közönségdíjas kitüntető cím nyertesei egy darab névre szóló/ a csapat nevére szóló serleget és 

egy oklevelet nyernek. 

 

 

5. A SZAVAZÁS IDŐTARTAMA: 

 

http://baon.hu/


Az online szavazás 2023. február 1. napján 10 órakor kezdődik és 2023. február 14. napján 10 

óráig tart. 

Meghirdetésének módja: A közönségszavazást a Szervező a Kisalföld napilapban, a 

kisalfold.hu weboldalon, (a kisalfold.hu/evsportoloja2022 oldalon) és annak social media 

felületein hirdeti meg.   

 

 

6. A SZAVAZÁS MENETE 

 

6.1 Szavazás menete 

 

Az előre meghatározott jelöltekre az online szavazáson 2023. február 1. napján 10 órától 

2023. február 14. napján 10 óráig lehet szavazatot leadni. 

Online szavazás: 

▪ A közönségszavazás során az előre meghatározott jelölteket a weboldal látogatói és a 

napilap olvasói szavazatokkal értékelhetik. A Szervező felhívja a szavazók figyelmét, 

hogy a szavazás során egy Szavazó a játék során egy képre egy napon egy email címről 

csak egy szavazatot adhat le, de több jelöltre is szavazhat.  A szavazáshoz a rendszer a 

következő adatokat kéri el: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím. 

▪ A jelöltekre 2023.  február 1-e 10 órától a fent leírtak szerint a szavazási idő végéig 

lehet szavazatot leadni. A szerver hamis szavazatokkal való túlterhelése esetén a 

Szervező fenntartja a jogot, hogy a szavazást leállítsa. A Szervező fenntartja a jogot a 

szavazás felfüggesztésére, illetve az értékelés szabályainak megváltoztatására. 

▪ Előzetesen a közönségdíjast e-mailben és/vagy telefonon tájékoztatjuk a díjátadón való 

részvételt illetően. 

▪ Tervezett díjátadó ünnepség dátuma: 2023.  február második felében. A pontos dátumról 

értesítjük az érintetteket. 

 

 

6.2 A díjazottak értesítése, díjak átadása 

 

A legtöbb szavazatott kapott jelölt nevét a Szervező a Kisalföld napilapban, a 

kisalfold.hu weboldalon is közzéteszi, valamint telefonon vagy elektronikus levélben is 

értesíti a díjazottat. 

A díj visszautasítható, de másra át nem ruházható. A tárgyi díjak pénzre nem válthatók.  

A díjazott jelölt a díját a Szervező által szervezett díjátadó ünnepség keretében veheti 

át. 

 

A díj átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért és 

szavatossági igényekért a Szervező felelősséget nem vállal. A díjak felvételére a 

sorsolás napját követően 30 nap áll rendelkezésre. Ha a díjazott korlátozottan 

cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi 

ügyintézésre, a díj átvételére és igénybevételére, valamint a jelen részvételi és szavazási 

szabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével 

együtt jogosult. 

 



Abban az esetben, ha a díjat a Díjazottak bármely okból kifolyólag átvenni nem tudják, 

a díjak átvételére bárkinek meghatalmazást adhatnak. A Szervező a díjat a 

meghatalmazottnak csak abban az esetben adja át, ha a meghatalmazott a teljes 

bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást a Szervezőnek átadja. A díjazott 

és a meghatalmazott között felmerülő bármely vita esetén a Szervező felelősségét 

kizárja. A díjazott tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha meghatalmazott útján 

veszi át a díjat, a díj meghatalmazott részére történő átadását követően, bármely igényét 

kizárólag a meghatalmazottal szemben érvényesítheti.  

 

 

6.3 Kizárás a szavazásból 

 

A Résztvevőt a Szervező kizárja a szavazás lehetőségéből, ha: 

• A Szavazás eredményéről történő értesítésre 5 munkanapon belül nem válaszol; 

- bármely okból nem lehet felvenni a díjazottal a kapcsolatot; 

- bizonyítható, hogy a szavazás menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan 

befolyásolni próbálta; 

• ha a Szervező a rendelkezésre álló információk alapján megállapítja, hogy a szavazás 

menetét/eredményét bármilyen, a tisztességes versennyel összeegyeztethetetlen módon 

szándékosan befolyásolni próbálja; (például: szavazatokért ellenszolgáltatást kínál, az 

informatikai rendszert „meghackeli”, stb.)  

• a szavazás lebonyolításhoz szükséges adatait nem adja meg; vagy a megadott 

adatkezelési hozzájárulását visszavonja; 

 

Szervező fenntartja a jogot az eset kivizsgálására és akár a Szavazásos azonnali 

kizárására, amennyiben a Szavazásos a szavazás zavartalan lebonyolításával 

összeférhetetlen magatartást tanúsít. Szervező fenntartja a jogot, hogy abban az esetben, 

ha Szavazás során felmerül annak gyanúja, hogy a Szavazó a Szavazás 

menetét/eredményét bármilyen, a tisztességes versennyel összeegyeztethetetlen módon 

szándékosan befolyásolni próbálja; (például: szavazatokért ellenszolgáltatást kínál, az 

informatikai rendszert „meghackeli”, stb.) az esetet kivizsgálja és akár a Szavazót 

azonnal kizárja. A Szervező felhívja a Szavazóok figyelmét arra, hogy ebben a körben 

bizonyítási eljárást nem folytat le, fenntartja a jogot arra, hogy a Szavazás menetének 

befolyásolását a rendelkezésre álló adatok alapján meggyőződése alapján bírálja el.  

 

7. A SZERVEZŐ FELELŐSSÉGE 

 

A Szervező kizárja felelősségét a Szavazók téves, pontatlan vagy hiányos 

adatszolgáltatásából, a 18. év alatti, illetve cselekvőképességében korlátozott, vagy 

cselekvőképtelen személy regisztrációjából, valamint a díjazott részére elektronikus 

úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő 

sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Szavazó vagy bármely 

harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. A Szervező a Szavazás 

lebonyolításához külső Szavazásmotort használ. A Szavazó tudomásul veszi, hogy a 

Szavazásmotor technikai meghibásodásából, és vagy pillanatnyi hibáiból - különös 

tekintettel az eltárolt sütik okozta anomáliákra, böngészőben jelentkező megjelenítési 

hibákra - adódó működési nehézségekkel kapcsolatban a Szervezőt kizárja felelősségét.  

 

 



8. JOGFENNTARTÁS  

 

• A Szervező fenntartja a jogot, hogy az 5. pontban megjelölt határidő (Szavazás vége) 

előtt a Részvételi és Szavazási szabályzatot módosítja, a Szavazást felfüggeszti, 

szünetelti, megszünteti, megtiltja, az eredményhirdetést törli, elhalasztja vis maior vagy 

egyéb olyan esetekben, amikor a Szervezőn kívül álló okok miatt lehetetlenné válik a 

Szavazás jogszabályoknak megfelelő, visszaélésektől mentes lebonyolítása.  

• A vis maior fogalomkörébe tartoznak mindazok az események, amelyek a jelen 

Szavazás meghirdetését követően merülnek fel, és amelyek olyan rendkívüli természetű 

események, hogy azok bekövetkeztét a Szervező nem láthatta előre, illetve nem 

kerülhette el semmilyen ésszerű intézkedéssel. Ezen rendkívüli események körébe 

tartoznak például az árvíz, a tűz, a földrengés, vagy más természeti csapás, a háború, 

katonai cselekmények, a hatósági szervek aktusai vagy cselekményei, a járvány, a 

karantén, illetve bármely egyéb járványügyi-vagy közegészségügyi korlátozás vagy 

intézkedés és bármely más, a Szervező elvárható befolyási körén kívül eső körülmény.  

• A Szavazó tudomásul veszi, hogy a Szervezőt a Részvételi és Szavazási szabályzat 

módosításából, a Szavazás felfüggesztéséből, szüneteltetéséből, megszüntetéséből, 

megtiltásából, az eredményhirdetés törléséből, elhalasztásából eredően semmilyen 

felelősség nem terheli, a Szervező kizár minden, a fentiekből eredő kárral és költséggel 

kapcsolatos kártérítést.  

• A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Szervező mentesül a jelen szabályzat alapján őt 

terhelő kötelezettségek teljesítésének részleges, vagy teljes elmulasztása miatti 

felelősség alól, amennyiben azok „vis maior” következményeként állnak be vagy 

amennyiben egyéb a Szervezőn kívül álló okok miatt lehetetlenné válik a Szavazás 

jogszabályoknak megfelelő, visszaélésektől mentes lebonyolítása 

 

 
9. ADATVÉDELEM ÉS ADATKEZELÉS 

 
A Mediaworks kiemelten fontosnak tartja a versenyben részt vevő természetes személyek, mint 

adatkezeléssel érintettek információs önrendelkezési joga tiszteletben tartását, továbbá 

személyes adataik védelmét.  

 

Adat típus: Cél: Jogalap: Időtartam: 

A szavazásban részt 

vevő természetes 

személy neve 

- A közönségszavazás 

megszervezése és lebonyolítása, az 

abból fakadó jogok és 

kötelezettségek teljesítése 

- A szavazásban részt vevő 

azonosítása, 

- Szavazásban való részvétel, 

- Szavazásban részt vevő értesítése, 

az érintett 

önkéntes 

hozzájárulása 

 

1 év 

A szavazásban részt 

vevő természetes 

személy lakcíme, 

tartózkodási helye 

- A közönségszavazás 

megszervezése és lebonyolítása, az 

abból fakadó jogok és 

kötelezettségek teljesítése 

- Szavazásban részt vevő 

azonosítása, 

az érintett 

önkéntes 

hozzájárulása 

 

1 év 



- Szavazásban való részvétel, 

- Szavazásban részt vevő értesítése, 

Szavazásban részt vevő 

természetes személy e-

mail címe, 

telefonszáma  

- Szavazás sikeres megszervezése és 

lebonyolítása, az abból fakadó 

jogok és kötelezettségek teljesítése 

- Szavazásban részt vevő értesítése 

az érintett 

önkéntes 

hozzájárulása 

 

1 év 

     

 

A Szavazó tudomásul veszi, hogy amennyiben direkt marketing célú hozzájárulást külön 

megadott a szavazásra történő jelentkezés során, hozzájárul ahhoz, hogy a Mediaworks 

Hungary Zrt. a megadott személyes adatait – hozzájárulása visszavonásáig – közvetlen 

üzletszerzési célra felhasználja, és ezzel kapcsolatosan őt az általa megadott és kiválasztott 

elérhetőségeken (így elektronikus levelezés útján vagy telefonon vagy postai úton) megkeresse, 

illetve részére nyomtatott és/vagy online sajtótermékekkel kapcsolatos gazdasági reklámot 

küldjön. 

 

A Szavazásban részt vevő természetes személy tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről, 

kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és 

tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. 

 

 

A tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó bejelentéseket és kérelmeket az alábbi 

elérhetőségeken teheti meg a Szavazásban részt vevő, mint adatkezeléssel érintett természetes 

személy: 

 

Mediaworks Hungary Zrt., 

1082 Budapest, Üllői út 48.,  

adatkezeles@mediaworks.hu 

 

A Szavazásban részt vevő természetes személy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos 

jogai megsértése miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat 

jogorvoslatért. 

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot a Szavazásos az alábbi 

elérhetőségeken érheti el: 

cím:  1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11 

postacím:  1363 Budapest, Pf.: 9. 

telefon:  +36 (1) 391-1400 

fax:   +36 (1) 391-1410 

e-mail:  ugyfelszolgalat@naih.hu 

honlap:  naih.hu. 

 

10. KAPCSOLAT 

A Szavazás kapcsán érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet: 
 

Mediaworks Hungary Zrt., 

     1082 Budapest Üllői út 48., 

                   kiado@mediaworks.hu 

telefon: +36 1 999 47 60 

mailto:adatkezeles@mediaworks.hu
mailto:kiado@mediaworks.hu


 

 

 

 

11.VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 

A Szavazó a Szavazásszabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljeskörűen 

megismerte a jelen szabályzatban rögzített Részvételi Feltételeket és azokat feltétel nélkül 

elfogadta. Amennyiben a versenyző a Részvételi Feltételeket – annak bármely rendelkezése 

tekintetében – nem fogadja el, a Szavazásból kizárásra kerül. A Szavazásszabályzatot a 

Szervező a következő oldalakon teszi közzé: https://kisalfold.hu/evsportoloja2022 oldalon. 

Szervező a verseny teljes időtartama alatt biztosítja a Szavazásszabályzat előbbiek szerinti – 

folyamatos elérhetőségét. Szervező kizárja felelősségét a pályázó téves, pontatlan vagy hiányos 

adatszolgáltatásából (pl. név, email cím elírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése) eredő, a 

pályázó vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. A Szavazóok 

tudomásul veszik, hogy a Szavazásban való részvétel önkéntes.  

 

A Díjazottak hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a nevüket és a lakcímük szerinti település 

nevét IV. pontban megjelölt lapban és oldalon közzé tegye. 

 

A szavazással kapcsolatban érdeklődni a +36 1 999 4760 telefonszámon vagy elektronikus 

levélben a kiado@mediaworks.hu címen lehet munkanapokon 8-17 óráig. 

 

A Szavazásszabályzatban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény, és az Info tv. vonatkozó rendelkezései irányadóak. 

 

A Szabályzat módosításának jogát a Szervező fenntartja. Szervező fenntartja magának a jogot 

arra, hogy a jelen szabályzatot vagy magát a Szavazást előzetes értesítés nélkül kiegészítse, 

vagy módosítsa. Szervező jogosult a Szavazást bármikor visszavonni. Szervező a Szavazással 

kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a www.kisalfold.hu weboldalon 

teszi közzé. 

 

 

Budapest, 2023. január 24. 

 

 
 

 

https://kisalfold.hu/evsportoloja2022
http://www.kisalfold.hu/

