
TÖRZSHELY 2022 -  jelölési szabályzat – Heves megye 

 

1. A JELÖLÉS SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA 

 

A meghirdetett jelölés (a továbbiakban: Jelölés) szervezője és lebonyolítója a Mediaworks Hungary 

Zrt. (székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48., a továbbiakban: Szervező).A Jelölésben való részvétel 

feltételeit és az ezzel kapcsolatos adatkezelést a jelen szabályzat tartalmazza. 

 

 

2. A JELÖLÉSBEN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK 

 

A Jelölésben részt vehet minden, Heves megyében állandó lakóhellyel rendelkező 18. életévét 

betöltött cselekvőképes természetes személy. A Jelölés érkezhet egy Törzsvendégtől vagy a 

Törzshely tulajdonosától is (a továbbiakban: Résztvevő).  

 

A Jelölésben nem vehetnek részt a Mediaworks Hungary Zrt., valamint érdekeltségi körébe tartozó 

más gazdasági társaságok, illetve a jelölés 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. 

 

 

3. A JELÖLÉS IDŐTARTAMA 

 

A Jelölés 2022. február 1. napján 10 órakor kezdődik és 2022. február 14. napján 10 órakor zárul 

 

Jelölések beküldési határideje: 2022. február 14. 10 óra 
 

4. A JELÖLÉS MEGHIRDETÉSÉNEK MÓDJA 

 

A Jelölést a Szervező a www.heol.hu/torzshely oldalon hirdeti és teszi közzé, három kategóriában:  

● megyeszékhely 

● város 

● község 

 

5. A JELÖLÉS MENETE 

 

5.1. Jelölés 

A Résztvevők jelöléseket adhatnak le, hogy véleményük szerint melyek a megye legjobb 

vendéglátóhelyei (pl. alkalmi vendéglátóhely, bár, italüzlet, étterem, zenés-táncos szórakozóhely, 

büfé, cukrászda, stb., a továbbiakban együttesen: Törzshely)  Törzshelyei.  

A jelölések leadásának módja:  

Online jelölés leadás: a www.heol.hu/torzshely oldalon található online űrlap kitöltésével lehet 

jelölni. Egy alkalommal maximum 1 db Törzshely jelölhető, de egy Résztvevő által leadott jelölés 

mennyisége nincs korlátozva.  

 

 

A Résztvevő 3 kategóriában jelölheti a kedvenc Törzshelyét: megyeszékhely, város, község 

http://www.heol.hu/torzshely
http://www.heol.hu/torzshely


● A Szervező a Jelölést csak abban az esetben fogadja el érvényesnek, ha a Résztvevő személy 

hiánytalanul kitölti a jelölési lapot vagy űrlapot és feltöltött egy ezen a helyen vagy a helyről 

készült képet a jelölése mellé. A Szervező tájékoztatja a Résztvevőket arról, hogy olyan 

fényképfelvételek megküldését várja, amely természetes személyeket nem ábrázol. 

Amennyiben a fényképfelvételek természetes személyeket ábrázolnak, a Szervező 

felismerhetetlenné teszi a fényképen szereplő természetes személyeket.  

● A Szervező felhívja, a Törzshely tulajdonosok figyelmét arra, hogy kérhetik a nem általuk 

megküldött képek törlését, valamint csatolhatnak a Törzshelyről egyéb képeket.  

● A Szervező felhívja, a nem Törzshely tulajdonos Résztvevők figyelmét arra, hogy a Törzshely 

tulajdonosának tiltakozása esetén a kép törlésére kerül sor. A Résztvevők tudomásul veszik, 

hogy Szervezőt a képek felismerhetetlenné tételéből, törléséből eredően semmilyen felelősség 

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

kártérítést. 

● A Szervező tájékoztatja a Résztvevőket arról, hogy a fényképfelvételek beérkezését követően 

elektronikus úton telefonon vagy facebookon megkeresi a Törzshely tulajdonosokat azzal, 

hogy Vendéglátóhelyüket jelölték és kérhetik a fényképek közzétételének törlését, valamint 

egyéb képet csatolhatnak.  

● A Résztevő tudomásul veszi, hogy amennyiben nem valós, vagy hiányos adatot ad meg a 

jelentkezés során, vagy a csatolt fényképek nem felelnek meg a szabályzatban leírt 

elvárásoknak, a Szervező jogosult a jelölést előzetes értesítés nélkül törölni. 

● A Résztvevő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha több jelölés érkezik egy Törzshelyre, 

a Szervező dönti el, hogy a beérkezett képek közül mely kép kerül közzétételre a 

megrendezésre kerülő nyereményjátékban.   

● A Résztevő tudomásul veszi, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden 

további értesítés nélkül törölje azon jelöléseket, amelyek megsértik vagy megszegik bármely 

fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb jogát, valamint a 

Részvételi Szabályzatban foglalt feltételeket, rendelkezéseket. 

A Jelölési időszakot követően a Szervező külön nyereményjátékot hirdet meg www.heol.hu/torzshely 

oldalon. A nyereményjátékot a Szervező 2022. február 28. 2022. március 25. között hirdeti meg.   

6. SZERZŐI JOG, FELHASZNÁLÁSI JOGOK 

 

A Szervező előzetes és kifejezett jóváhagyása nélkül tilos a Jelöléssel kapcsolatos bármilyen tartalom 

felhasználása, publikálása, terjesztése, módosítása, továbbítása. Ugyanez vonatkozik a jelölésről, 

játékról készült embléma, logó, grafika, fotó, hang- és videofelvétel, valamint ezek állóképeinek 

felhasználására is.  A Résztvevő a Mediaworks Hungary Zrt.-re ruházza visszavonhatatlanul, 

kizárólagosan, teljeskörűen és korlátozásmentesen a jelölésre beküldött fényképfelvétel, valamint 

ezek állóképeire (a továbbiakban: Mű) vonatkozó valamennyi, a Szerzői jogról szóló 1999. évi 

LXXVI. törvényben (Szjt) meghatározott vagyoni jogát, az ott felsorolt összes felhasználási forma 

vonatkozásában. A Résztvevő tehát ellenszolgáltatás nélkül, ingyenesen, területileg és időben 

korlátlan, kizárólagos jogot biztosít Szervezőnek a Mű egészének vagy valamely azonosítható 

részének bármely formában történő felhasználására, így többszörözésére, nyilvánosságra hozatalára, 

a Mű nyilvánossághoz való közvetítésére, továbbközvetítésére, terjesztésére, nyilvános előadására és 

minden felhasználás mód engedélyezésére. A felhasználási jog kiterjed arra is, hogy a létrehozott mű 

felhasználását a Szervező harmadik személyek részére engedélyezze. 

 

http://www.heol.hu/torzshely


7. JOGFENNTARTÁS  

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a 3. pontban megjelölt határidő (jelölés vége) előtt a szabályzatot 

módosítja, a Jelölést felfüggeszti, szünetelti, megszünteti, megtiltja, az eredményhirdetést törli, 

elhalasztja vis maior vagy egyéb olyan esetekben, amikor a Szervezőn kívül álló okok miatt 

lehetetlenné válik a Jelölés jogszabályoknak megfelelő, visszaélésektől mentes lebonyolítása.  

A vis maior fogalomkörébe tartoznak mindazok az események, amelyek a jelen Jelölés 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 Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Szervezőt a szabályzat módosításából, a jelölés 

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 Jelölés jogszabályoknak megfelelő, visszaélésektől mentes lebonyolítása. 

 

 

8. ADATVÉDELEM ÉS ADATKEZELÉS 

 

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

adatkezeléssel érintettek információs önrendelkezési joga tiszteletben tartását, továbbá személyes 

adataik védelmét.  

 

A Jelölésben való részvétellel a Jelölésben részt vevő természetes személy önkéntes és kifejezett 

hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje: 

 

 
Adat típus: Cél: Jogalap: Időtartam: 

Jelölésben részt vevő 

természetes személy 

neve, születési ideje 

- Jelölésben részt vevő 

azonosítása, 

- Jelölésben való részvétel, 

 

az érintett önkéntes 

hozzájárulása 

 

6 hónap  

Jelölésben részt vevő 

természetes személy 

e-mail címe,  

- Jelölésben részt vevő 

azonosítása, 

- Jelölésben való részvétel, 

 

az érintett önkéntes 

hozzájárulása 

 

6 hónap 

Résztvevő által 

készített a 

Törzshelyről készült 

fényképfelvétel  

-  Jelölés megszervezése és 

lebonyolítása, az abból fakadó 

jogok és kötelezettségek 

teljesítése 

- Jelölésben részt vevő 

azonosítása, 

- Jelölésben való részvétel, 

-  

az érintett önkéntes 

hozzájárulása 

 

hozzájárulás 

visszavonásáig 

Törzshely neve, címe, 

egyéb elérhetősége (e-

-  Jelölés megszervezése és 

lebonyolítása, az abból fakadó 

az érintett önkéntes 

hozzájárulása 

hozzájárulás 

visszavonásáig 



mail cím vagy 

Facebook elérhetőség) 

jogok és kötelezettségek 

teljesítése 

- Jelölésben részt vevő 

azonosítása, 

- Jelölésben való részvétel, 

-  

 

 

A Jelölésben 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 Jelölésben részt vevő, mint adatkezeléssel érintett természetes személy: 

 

 

Mediaworks Hungary Zrt., 

1082 Budapest, Üllői út 48. 

adatkezeles@mediaworks.hu 

 

 

Ha a Jelölésben részt vevő természetes személy, a szervező és lebonyolító – adatkezelési 

tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó - döntéseivel nem ért egyet, valamint ha jogellenes 

adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe 

tartozik.  

A Jelölésben 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 Jelölésben részt vevő személy az alábbi 

elérhetőségeken érheti el: 

        • cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 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 

 

 

9. KAPCSOLAT 

 

A Jelölés kapcsán érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet: 

 

Mediaworks Hungary Zrt., 

                                                      1082 Budapest Üllői út 48., 

                                                   kiado@mediaworks.hu 

                                                        telefon: +36 1 999 47 60 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kiado@mediaworks.hu


 

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 

A jelölési folyamatban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Jelölési 

szabályzatot, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót és az abban foglaltakat feltétel nélkül elfogadja. 

A Szervező Adatvédelmi Tájékoztatója a mediaworks.hu/adatvedelem internetes oldalon olvasható. 

A Résztvevő a Jelölési szabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen megismerte 

a jelen Jelölési szabályzatban rögzített Részvételi Feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta. 

Amennyiben a Résztvevő a Részvételi Feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem 

fogadja el, a Résztvevő kizárásra kerül. A Jelölési szabályzatot a Szervező a www.heol.hu/torzshely 

oldalon teszi közzé. Szervező a Jelölés teljes időtartama alatt biztosítja a Jelölési szabályzat előbbiek 

szerinti – folyamatos elérhetőségét. Szervező kizárja felelősségét a Résztvevő téves, pontatlan vagy 

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

a Résztvevő vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Résztvevők 

tudomásul veszik, hogy a Jelölésben való részvétel önkéntes.  

A Résztvevő a jelen Jelölési szabályzat elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a beküldött fotókat és 

az érvényes jelöléshez tartozó fotó(i)t a Szervező az általa kiadott online és nyomtatott, 

sajtótermékeiben felhasználja. Ennek megfelelően a Résztvevő tudomásul veszi, hogy a fotó 

feltöltéséért semmilyen díjazás nem illeti meg, azokat önként és ingyenesen a Jelölésben való 

részvétel során bocsátotta a Szervező rendelkezésére. 

A Résztvevő szavatolja, hogy az általa beküldött jelölésben szereplő adatok, információk, fotók a 

Szervező vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik. A Szervező fenntartja 

magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon jelölést, amelyek megsértik vagy 

megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb jogát 

vagy a jelen Jelölési szabályban foglalt feltételeket, rendelkezéseket. 

A Résztvevő a jelölésekkel, a jelen szabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely 

kérdésben a Szervező döntését fogadja el irányadónak.  

A Jelölési szabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 

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

 

A Jelölési szabályzat módosításának jogát a Szervező fenntartja. 

 

Kelt: Budapest, 2022. január 26. 

http://mediaworks.hu/adatvedelem
http://www.heol.hu/torzshely

