
„ÉV EMBERE 2022. KÖZÖNSÉGDÍJ-KISALFÖLD” 

Keressük az Év Embere közönségdíjasát Győr-Moson-Sopron vármegyében 

Kisalföld napilap és kisalfold.hu részvételi és szavazási szabályzata 

 

A módosított játékszabályzat hatályos 2023. január 31. napjától (A módosítások vastag, dőlt 

betűkkel kerültek feltüntetésre. Az előző játékszabályzat elérhető a 7. oldaltól) 

 

 

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE 

A nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) 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 minden évben megválasztja 4 régióból (Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár, Rábaköz) az 

év embereit, 2022-ben ez az év embere választás kiegészül egy közönségszavazással, melyet a 

Szervező Győr-Moson-Sopron vármegye területén hirdeti meg.  

A Közönségszavazás célja: A Kisalföld napilapban egész évben minden héten bemutatkoztak a hét 

emberei, melyet a szerkesztőség az adott héten kiemelkedőt nyújtó, a közösségért tett szolgálatért 

ítélt oda mind a gazdasági-, kulturális- és sportélet területén. 2022-ben szerkesztőségünk ötven 

alkalommal mutatott be térségünkben élő, munkálkodó, alkotó embereket, akik teljesítményükkel, 

életművükkel gyarapították vármegyénket, ők voltak a hét emberei, akik közül olvasóink ítélik oda 

az év embere közönségdíj címet egy közönségszavazás keretein belül.  

Ezen 50 jelöltre lehet a közönségszavazás során szavazni print szelvényen és a 

kisalfold.hu/evembere2022 oldalon. A jelöltek közül, a két felületen beérkezett összesített 

szavazatok alapján a legtöbb szavazatot kapott lesz az Év embere közönségszavazásának a nyertese, 

tehát ő kapja az Év embere 2022. Közönségdíjas kitüntető címet.  

A közönségszavazásban egy nyertes kerül ki győztesen, aki az olvasói szavazatok alapján a legtöbb 

voksot kapja.  

 

3. A JÁTÉKBAN 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 játék 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 NYEREMÉNYEK 

 

Év embere 2022 Közönségdíjas kitüntető cím nyertesének nyereménye: 

 

A közönségszavazás során a legtöbb szavazatot kapott jelölt, mint az Év embere 2022 

Közönségdíjas kitüntető cím nyertese egy darab gravírozott üvegtrófeát és egy oklevelet nyer. 

 

 

5. A JÁTÉK IDŐTARTAMA: 

 

A print szavazás 2023. január 7. napján, kezdődik és 2023. január 31. napjáig tart. Az online 

szavazás 2023. január 11. napján 10 órakor kezdődik és 2023. február 6. napján 14 óráig tart. 

http://baon.hu/


Meghirdetésének módja: A közönségszavazást a Szervező a Kisalföld napilapban, a kisalfold.hu 

weboldalon, (a kisalfold.hu/evembere2022 oldalon) és annak social media felületein hirdeti meg.   

 

 

 

6. A JÁTÉK/SZAVAZÁS MENETE 

 

6.1 Szavazás menete 

Az előre meghatározott jelöltekre (50 fő) a print szavazáson 2023. január 7. napjától, 2023. 

január 31. napjáig, az online szavazáson 2023. január 11. napján 10 órától 2023. február 6. 

napján 14 óráig lehet szavazatot leadni. 

▪ A szavazás kétféleképpen lehetséges: Online szavazással, melyet a 

kisalfold.hu/evembere2022 oldalon hirdetünk meg, valamint a Kisalföld napilapban 

megjelenő print szelvényen keresztül, mely postai úton történő visszaküldéssel válik 

érvényessé.  

▪ Online szavazás: 

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

olvasói szavazatokkal értékelhetik. A weboldal látogatóinak szavazatot leadni Facebook 

felhasználóként bejelentkezve lehet.  A Szervező felhívja a szavazók figyelmét, hogy a játék 

során egy Facebook profilról egy jelöltre csak egyszer adhat le szavazatot, de több jelöltre is 

szavazhat.  

▪ A jelöltekre 2023.  január 11-től 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. 

▪ Print szavazás: A teljesen kitöltött szavazószelvényeket postai úton várjuk vissza a 

Kisalföld szerkesztősége (9021 Győr, Újlak utca 4/a.) címére. Csak eredeti, újságban 

megjelent szavazószelvényt fogad el a Szervező, egy szelvényen egy jelöltre lehet csak 

szavazni. Egy borítékban több szelvényt is visszaküldhetnek a játékosok, de csak a lapból 

kivágott, eredeti példányt fogadja el a Szervező érvényesnek. A szavazószelvény több 

alkalommal megjelenik a Kisalföld napilapban (2023.01.07., 2023.01.12. és 01.19) 

Visszaküldési határidő: 2023. január 31. 14 óra Jelige: Év embere 2022.  

▪ Az online és print szelvényen beérkezett szavazatait összesítjük az alábbiak szerint: online 

és print szavazásból is kialakul egy-egy sorrend, ezt vezetjük össze oly módon: két szavazást 

a helyezési számokkal egyesítjük, azaz az újságkivágások végeredményének helyezési 

számához hozzáadjuk az internetes szavazás eredményének helyezési számát, s akihez a 

legkisebb érték tartozik, ő lesz az év embere 2022. közönségdíjasa. Egyenlőség esetén a 

lapból kivágott szelvények helyezési száma a döntő. 

▪ 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 nyertesek értesítése, nyeremények átadása 

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

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

értesíti a nyertest. 

A nyeremény visszautasítható, de másra át nem ruházható. A tárgynyeremények pénzre nem 

válthatók.  

A nyertes jelölt a nyereményét a Szervező által szervezett díjátadó ünnepség keretében 

veheti át. 



 

A nyeremény átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért és 

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

sorsolás napját követően 30 nap áll rendelkezésre. Ha a nyertes korlátozottan cselekvőképes 

személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény 

átvételére és igénybevételére, valamint a jelen játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való 

hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. 

Abban az esetben, ha a nyereményeket a Nyertes bármely okból kifolyólag átvenni nem 

tudják, a nyeremények átvételére bárkinek meghatalmazást adhatnak. A Szervező a 

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

bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást a Szervezőnek átadja. A nyertes és a 

meghatalmazott között felmerülő bármely vita esetén a Szervező felelősségét kizárja. A 

nyertes tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha meghatalmazott útján veszi át a 

nyereményt, a nyeremény meghatalmazott részére történő átadását követően, bármely 

igényét kizárólag a meghatalmazottal szemben érvényesítheti.  

 

 

6.3 Kizárás a szavazásból 

A Játékost a Szervező kizárja a szavazás lehetőségéből, illetve a nyertes nem jogosult a 

nyeremény átvételére, ha: 

• A szavazásra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;  

• A Szavazás eredményéről és a nyereményről történő értesítésre 30 munkanapon belül nem 

válaszol; 

- bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot; 

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

befolyásolni próbálta; 

 

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

menetét/eredményét bármilyen, a tisztességes versennyel összeegyeztethetetlen módon 

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

informatikai rendszert „meghackeli”, stb.)  

• a szavazás lebonyolításhoz és a nyeremény átadásához szükséges adatait nem adja meg; 

vagy a megadott adatkezelési hozzájárulását a sorsolás és/vagy a nyeremény átadását 

megelőzően visszavonja; 

• Jelen Szabályzat bármely pontját megsérti. 

- ha Szavazása bárkinek a jogát, jogos érdekét bármilyen módon sérti; 

- ha a Szavazásra beküldött kép megbotránkoztató;  

- ha a Szavazásra beküldött kép jogszabályt sért; 

-  ha a Szavazásra beküldött kép reklámot hordoz; 

 

Szervező fenntartja a jogot az eset kivizsgálására és akár a Játékos azonnali kizárására, 

amennyiben a Játékos a szavazás zavartalan lebonyolításával összeférhetetlen magatartást 

tanúsít. Szervező fenntartja a jogot, hogy abban az esetben, ha  játék során felmerül annak 

gyanúja, hogy a Játékos játék 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 Játékost azonnal kizárja. A Szervező felhívja a Játékosok figyelmét arra, hogy ebben 

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

befolyásolását a rendelkezésre álló adatok alapján meggyőződése alapján bírálja el.  

 

 

 

 

 



7. A SZERVEZŐ FELELŐSSÉGE 

 

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos 

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

cselekvőképtelen személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton 

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

kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy 

által elszenvedett károk tekintetében. A Szervező a játék lebonyolításához külső játékmotort 

használ. A Játékos tudomásul veszi, hogy a játékmotor 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 (játék vége) előtt a 

játékszabályzatot módosítja, a nyereményjátékot felfüggeszti, szünetelti, megszünteti, 

megtiltja, az eredményhirdetést törli, elhalasztja vis maior vagy egyéb olyan esetekben, 

amikor a Szervezőn kívül álló okok miatt lehetetlenné válik a nyereményjáték 

jogszabályoknak megfelelő, visszaélésektől mentes lebonyolítása.  

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

Nyereményjáték 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 Játékos tudomásul veszi, hogy a Szervezőt a Nyereményjáték szabályzat módosításából, 

a játék 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 Játékos 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 nyereményjáték 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 

az érintett 

önkéntes 

hozzájárulása 

 

1 év 



- A szavazásban részt vevő 

azonosítása, 

- Szavazásban való részvétel, 

- Szavazásban részt vevő 

értesítése, 

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, 

- Szavazásban való részvétel, 

- Szavazásban részt vevő 

értesítése, 

az érintett 

önkéntes 

hozzájárulása 

 

1 év 

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 

 

Nyertes játékosok 

adóazonosító jele  

- jogszabályi kötelezettségek 

teljesítése 

- Nyeremény 

kézbesítése/átadása 

jogi 

kötelezettség 

teljesítése, az 

adózás rendjéről 

szóló 2003. évi 

XCII. törvény, a 

számvitelről 

szóló 2000. évi 

C. törvény, a 

személyi 

jövedelemadóról 

szóló 1995. évi 

CXVII. törvény 

alapján 

8 év 

 

A Játékos 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.,  

adatekezeles@mediaworks.hu 

 

mailto:adatekezeles@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 Játék kapcsán érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet: 
 

Mediaworks Hungary Zrt., 

     1082 Budapest Üllői út 48., 

                   kiado@mediaworks.hu 

telefon: +36 1 999 47 60 

 

 

 

11.VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 

A Játékos a Játékszabályzat 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 Játékszabályzatot a Szervező a következő oldalakon teszi közzé: 

https://kisalfold.hu/jatekszabalyzatok oldalon. Szervező a verseny teljes időtartama alatt biztosítja 

a Játékszabályzat 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 Játékosok tudomásul veszik, hogy a Játékban való részvétel önkéntes.  

 

A Nyertesek 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@mediawokrs.hu.hu címen lehet munkanapokon 8-17 óráig. 

 

A Játékszabályzatban 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 játékot előzetes értesítés nélkül kiegészítse, vagy módosítsa. 

Szervező jogosult a játékot bármikor visszavonni. Szervező a játékkal kapcsolatos esetleges 

módosításokat vagy annak visszavonását a www.kisalföld.hu weboldalon teszi közzé. 

 

 

Budapest, 2023. január 30. 

 

 

 

mailto:kiado@mediaworks.hu
https://kisalfold.hu/jatekszabalyzatok
http://www.kisalföld.hu/


 

 

 

„ÉV EMBERE 2022. KÖZÖNSÉGDÍJ-KISALFÖLD” 

Keressük az Év Embere közönségdíjasát Győr-Moson-Sopron vármegyében 

Kisalföld napilap és kisalfold.hu részvételi és szavazási szabályzata 

 

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE 

A nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) 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 minden évben megválasztja 4 régióból (Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár, Rábaköz) az 

év embereit, 2022-ben ez az év embere választás kiegészül egy közönségszavazással, melyet a 

Szervező Győr-Moson-Sopron vármegye területén hirdeti meg.  

A Közönségszavazás célja: A Kisalföld napilapban egész évben minden héten bemutatkoztak a hét 

emberei, melyet a szerkesztőség az adott héten kiemelkedőt nyújtó, a közösségért tett szolgálatért 

ítélt oda mind a gazdasági-, kulturális- és sportélet területén. 2022-ben szerkesztőségünk ötven 

alkalommal mutatott be térségünkben élő, munkálkodó, alkotó embereket, akik teljesítményükkel, 

életművükkel gyarapították vármegyénket, ők voltak a hét emberei, akik közül olvasóink ítélik oda 

az év embere közönségdíj címet egy közönségszavazás keretein belül.  

Ezen 50 jelöltre lehet a közönségszavazás során szavazni print szelvényen és a 

kisalfold.hu/evembere2022 oldalon. A jelöltek közül, a két felületen beérkezett összesített 

szavazatok alapján a legtöbb szavazatot kapott lesz az Év embere közönségszavazásának a nyertese, 

tehát ő kapja az Év embere 2022. Közönségdíjas kitüntető címet.  

A közönségszavazásban egy nyertes kerül ki győztesen, aki az olvasói szavazatok alapján a legtöbb 

voksot kapja.  

 

3. A JÁTÉKBAN 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 játék 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 NYEREMÉNYEK 

 

Év embere 2022 Közönségdíjas kitüntető cím nyertesének nyereménye: 

 

A közönségszavazás során a legtöbb szavazatot kapott jelölt, mint az Év embere 2022 

Közönségdíjas kitüntető cím nyertese egy darab gravírozott üvegtrófeát és egy oklevelet nyer. 

 

 

5. A JÁTÉK IDŐTARTAMA: 

 

A print szavazás 2023. január 7. napján, kezdődik és 2023. január 31. napjáig tart. Az online 

szavazás 2023. január 11. napján 10 órakor kezdődik és 2023. január 31. napján 14 óráig tart. 

http://baon.hu/


Meghirdetésének módja: A közönségszavazást a Szervező a Kisalföld napilapban, a kisalfold.hu 

weboldalon, (a kisalfold.hu/evembere2022 oldalon) és annak social media felületein hirdeti meg.   

 

 

 

6. A JÁTÉK/SZAVAZÁS MENETE 

 

6.1 Szavazás menete 

Az előre meghatározott jelöltekre (50 fő) a print szavazáson 2023. január 7. napjától, 2023. 

január 31. napjáig, az online szavazáson 2023. január 11. napján 10 órától 2023. január 31. 

napján 14 óráig lehet szavazatot leadni. 

▪ A szavazás kétféleképpen lehetséges: Online szavazással, melyet a 

kisalfold.hu/evembere2022 oldalon hirdetünk meg, valamint a Kisalföld napilapban 

megjelenő print szelvényen keresztül, mely postai úton történő visszaküldéssel válik 

érvényessé.  

▪ Online szavazás: 

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

napilap olvasói szavazatokkal értékelhetik. A weboldal látogatóinak szavazatot leadni 
Facebook felhasználóként bejelentkezve lehet.  A Szervező felhívja a szavazók figyelmét, hogy 

a játék során egy Facebook profilról egy jelöltre csak egyszer adhat le szavazatot, de több 

jelöltre is szavazhat.  

▪ A jelöltekre 2023.  január 11-től 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. 

▪ Print szavazás: A teljesen kitöltött szavazószelvényeket postai úton várjuk vissza a 

Kisalföld szerkesztősége (9021 Győr, Újlak utca 4/a.) címére. Csak eredeti, újságban 

megjelent szavazószelvényt fogad el a Szervező, egy szelvényen egy jelöltre lehet csak 

szavazni. Egy borítékban több szelvényt is visszaküldhetnek a játékosok, de csak a lapból 

kivágott, eredeti példányt fogadja el a Szervező érvényesnek. A szavazószelvény több 

alkalommal megjelenik a Kisalföld napilapban (2023.01.07., 2023.01.12. és 01.19) 

Visszaküldési határidő: 2023. január 31. 14 óra Jelige: Év embere 2022.  

▪ Az online és print szelvényen beérkezett szavazatait összesítjük az alábbiak szerint: online 

és print szavazásból is kialakul egy-egy sorrend, ezt vezetjük össze oly módon: két szavazást 

a helyezési számokkal egyesítjük, azaz az újságkivágások végeredményének helyezési 

számához hozzáadjuk az internetes szavazás eredményének helyezési számát, s akihez a 

legkisebb érték tartozik, ő lesz az év embere 2022. közönségdíjasa. Egyenlőség esetén a 

lapból kivágott szelvények helyezési száma a döntő. 

▪ 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 nyertesek értesítése, nyeremények átadása 

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

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

értesíti a nyertest. 

A nyeremény visszautasítható, de másra át nem ruházható. A tárgynyeremények pénzre nem 

válthatók.  

A nyertes jelölt a nyereményét a Szervező által szervezett díjátadó ünnepség keretében 

veheti át. 

 



A nyeremény átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért és 

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

sorsolás napját követően 30 nap áll rendelkezésre. Ha a nyertes korlátozottan cselekvőképes 

személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény 

átvételére és igénybevételére, valamint a jelen játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való 

hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. 

Abban az esetben, ha a nyereményeket a Nyertes bármely okból kifolyólag átvenni nem 

tudják, a nyeremények átvételére bárkinek meghatalmazást adhatnak. A Szervező a 

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

bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást a Szervezőnek átadja. A nyertes és a 

meghatalmazott között felmerülő bármely vita esetén a Szervező felelősségét kizárja. A 

nyertes tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha meghatalmazott útján veszi át a 

nyereményt, a nyeremény meghatalmazott részére történő átadását követően, bármely 

igényét kizárólag a meghatalmazottal szemben érvényesítheti.  

 

 

6.3 Kizárás a szavazásból 

A Játékost a Szervező kizárja a szavazás lehetőségéből, illetve a nyertes nem jogosult a 

nyeremény átvételére, ha: 

• A szavazásra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;  

• A Szavazás eredményéről és a nyereményről történő értesítésre 30 munkanapon belül nem 

válaszol; 

- bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot; 

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

befolyásolni próbálta; 

 

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

menetét/eredményét bármilyen, a tisztességes versennyel összeegyeztethetetlen módon 

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

informatikai rendszert „meghackeli”, stb.)  

• a szavazás lebonyolításhoz és a nyeremény átadásához szükséges adatait nem adja meg; 

vagy a megadott adatkezelési hozzájárulását a sorsolás és/vagy a nyeremény átadását 

megelőzően visszavonja; 

• Jelen Szabályzat bármely pontját megsérti. 

- ha Szavazása bárkinek a jogát, jogos érdekét bármilyen módon sérti; 

- ha a Szavazásra beküldött kép megbotránkoztató;  

- ha a Szavazásra beküldött kép jogszabályt sért; 

-  ha a Szavazásra beküldött kép reklámot hordoz; 

 

Szervező fenntartja a jogot az eset kivizsgálására és akár a Játékos azonnali kizárására, 

amennyiben a Játékos a szavazás zavartalan lebonyolításával összeférhetetlen magatartást 

tanúsít. Szervező fenntartja a jogot, hogy abban az esetben, ha  játék során felmerül annak 

gyanúja, hogy a Játékos játék 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 Játékost azonnal kizárja. A Szervező felhívja a Játékosok figyelmét arra, hogy ebben 

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

befolyásolását a rendelkezésre álló adatok alapján meggyőződése alapján bírálja el.  

 

 

7. A SZERVEZŐ FELELŐSSÉGE 

 



A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos 

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

cselekvőképtelen személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton 

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

kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy 

által elszenvedett károk tekintetében. A Szervező a játék lebonyolításához külső játékmotort 

használ. A Játékos tudomásul veszi, hogy a játékmotor 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 (játék vége) előtt a 

játékszabályzatot módosítja, a nyereményjátékot felfüggeszti, szünetelti, megszünteti, 

megtiltja, az eredményhirdetést törli, elhalasztja vis maior vagy egyéb olyan esetekben, 

amikor a Szervezőn kívül álló okok miatt lehetetlenné válik a nyereményjáték 

jogszabályoknak megfelelő, visszaélésektől mentes lebonyolítása.  

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

Nyereményjáték 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 Játékos tudomásul veszi, hogy a Szervezőt a Nyereményjáték szabályzat módosításából, 

a játék 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 Játékos 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 nyereményjáték 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, 

az érintett 

önkéntes 

hozzájárulása 

 

1 év 



- Szavazásban részt vevő 

értesítése, 

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, 

- Szavazásban való részvétel, 

- Szavazásban részt vevő 

értesítése, 

az érintett 

önkéntes 

hozzájárulása 

 

1 év 

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 

 

Nyertes játékosok 

adóazonosító jele  

- jogszabályi kötelezettségek 

teljesítése 

- Nyeremény 

kézbesítése/átadása 

jogi 

kötelezettség 

teljesítése, az 

adózás rendjéről 

szóló 2003. évi 

XCII. törvény, a 

számvitelről 

szóló 2000. évi 

C. törvény, a 

személyi 

jövedelemadóról 

szóló 1995. évi 

CXVII. törvény 

alapján 

8 év 

 

A Játékos 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.,  

adatekezeles@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. 

mailto:adatekezeles@mediaworks.hu


 

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 Játék kapcsán érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet: 
 

Mediaworks Hungary Zrt., 

     1082 Budapest Üllői út 48., 

                   kiado@mediaworks.hu 

telefon: +36 1 999 47 60 

 

 

 

11.VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 

A Játékos a Játékszabályzat 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 Játékszabályzatot a Szervező a következő oldalakon teszi közzé: 

https://kisalfold.hu/jatekszabalyzatok oldalon. Szervező a verseny teljes időtartama alatt biztosítja 

a Játékszabályzat 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 Játékosok tudomásul veszik, hogy a Játékban való részvétel önkéntes.  

 

A Nyertesek 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@mediawokrs.hu.hu címen lehet munkanapokon 8-17 óráig. 

 

A Játékszabályzatban 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 játékot előzetes értesítés nélkül kiegészítse, vagy módosítsa. 

Szervező jogosult a játékot bármikor visszavonni. Szervező a játékkal kapcsolatos esetleges 

módosításokat vagy annak visszavonását a www.kisalföld.hu weboldalon teszi közzé. 

 

 

Budapest, 2023. január 3. 
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