
RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT 

Forgassuk együtt a legnagyobb „bringafilmet”! NYEREMÉNYJÁTÉK 

 

 

1. A játék és a szervező 
 

 

Jelen szabályzat (a továbbiakban: Játékszabályzat) a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség 

(9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1., adószám: 18877410-1-18, a továbbiakban: 

Megbízó) megbízásából a Flumina Magna Kft. (1084 Budapest, Bacsó Béla utca 6. II. 20., 

adószám: 25831575-2-42, a továbbiakban: Szervező) által szervezett, a Megbízó honlapján 

(https://maketusz.hu/) (a továbbiakban: Weboldal) futó nyereményjátékra vonatkozik (a 

továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel. 

 

2. Kik vehetnek részt a játékban? 
 

A Játékban részt vehet minden cselekvőképes, 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes 

személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: 

Játékos), amennyiben részvételének lehetőségét a jelen Játékszabályzat nem zárja ki és a 

Játékból a 9. pont rendelkezései szerint sem kerül kizárásra, amennyiben 

· a Weboldalra feltölti saját videóját (a továbbiakban a videó beküldése: Pályázat) 

· a Pályázat beküldésével elismeri, hogy teljes körűen megismerte és feltétel nélkül elfogadja a 

jelen Játékszabályzatot és az abban foglalt adatkezelési feltételeket. 

· A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § 

(1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. 

· Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, 

a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. 

· A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. 

Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok 

vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

 

3. A játék időtartama, menete 



 

 

A Játék időtartama: 2021.11.01. 00:01 — 2022.03.20. 23:59 

Sorsolás: 2022. március 23. 16:30 

Eredményhirdetés: a sorsolástól számított legkésőbb 5 munkanapon belül. 
 

 

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vehessen a Játékban a Weboldalra kikerülő játékfelhívás szerint 

fel kell töltenie a kerékpártúrájáról szóló videót. Minden válasz érvényesnek minősül, amely 

megjelenik a Játék időtartama alatt, és tartalmilag megfelel a felhívásnak. 

Egy Játékos több videóval is nevezhet érvényesen a játékfelhívás szerint a Játékba. A 

megosztott videó beküldése akkor minősül érvényesnek, amennyiben a Játékos feltölti az a 

Weboldalra az erre kijelölt formba. 

A Játék időtartama alatt a játékfelhívásra érvényes választ adó Játékosok közül kisorsolásra 

kerül 8 (nyolc) nyertes és 8 (nyolc) tartaléknyertes. A tartaléknyertesek – kisorsolásuk 

sorrendjében – abban az esetben léphetnek a nyertesként kisorsolt Játékos vagy előttük 

kisorsolt tartaléknyertes helyébe, amennyiben a nyertes Játékossal vagy az előttük kisorsolt 

tartaléknyertessel a jelen Játékszabályzatban meghatározott időtartamon belül nem sikerül a 

kapcsolatot felvenni, illetve a nyertes vagy előttük kisorsolt tartaléknyertes Játékos a Játékból a 

Játékszabályzat rendelkezése alapján kizárásra kerül. 
 

 

4. Nyeremények, a nyertesek kisorsolása 
 

 

A beküldött Pályázatok közül a Szervező március 23-én, 16:30-kor véletlen kiválasztásos gépi 

sorsolással, 3 tagú sorsolási bizottság jelenlétében összesen 8 (nyolc) nyertest és összesen 8 

(nyolc) tartaléknyertest sorsol ki, majd az eredményt a 6. pont szerint nyilvánosságra hozza. 

A kisorsolt nyertesek nyereménye: 

 Fő nyeremény: Templomok, vulkánok, lápok – 2 napos örökségtúra a Beregben 2 fő 

részére (tartalmazza: kerékpárok, szállás, teljes ellátás, belépőjegyek) 

 2 db kerékpáros hátizsák (https://www.4camping.hu/p/hatizsak-deuter-race/) 

 5 db 5000 ft értékű Dechatlon vásárlási utalvány 

https://www.4camping.hu/p/hatizsak-deuter-race/


 Piszke Papir ajándék csomag - https://piszke.hu/ 

A nyeremények készpénzre nem válthatóak és át nem ruházhatóak. 

A nyertes kisorsolását gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva, 3 

tagú sorsolási bizottság jelenlétében, a Szervező székhelyén az alábbi programmal végezzük: 

random.org. A sorsolás nem nyilvános. 

A nyertesek nevét a Weboldalon tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot 

követő 5 munkanapon belül. 

A nyertes nem jogosult a nyereményre, ha: 
 

· a játékra jelentkezésekor nem felel meg a 2. pontban meghatározott személyi feltételeknek 

vagy a Játékból a 9. pont alapján kizárásra kerül; 

· 18 éven aluli; 

· a Szervező által a megadott e-mail címre megküldött értesítő levélre 3 munkanapon belül 

nem válaszol; 

· bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot; 

· alaposan feltételezhető, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon jogosulatlanul 

befolyásolni próbálta; 
 

· jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti. 
 

 

5. A nyertes értesítése 

A nyertessel a megadott e-mail címen keresztül felveszi a kapcsolatot a Szervező, és egyezteti 

vele a nyeremény átvételének részleteit. A nyeremény kézbesítését a nyertes kizárólag 

magyarországi címre kérheti. 

Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot 3 munkanapon belül, a 

Játékszabályzat rendelkezései szerint a nyertes a nyereményre való jogosultságát elveszti, és 

érvénybe lép az első tartaléknyertes jogosultsága. 
 

 

https://piszke.hu/


6. A nyeremény kézbesítése 
 

A nyeremény átvételének részleteit a nyertessel e-mailben egyezteti a Szervező. A nyeremény 

nyerteshez való eljuttatásának költségeit a Szervező viseli. 

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek 

nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem 

vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. A Szervező a 

nyeremény átvételének lehetőségét csak a sorsolástól számított 90 napos jogvesztő határidőn 

belül tudja biztosítani, ezt követően a nyeremény nem vehető át, a Játékos a nyereményre való 

jogosultságát elveszíti. 
 

 

7. A Szervező felelősségének kizárása 
 

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, 

a 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. 

 

8. Adatkezelés és adatvédelem 
 

8.1 A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, 

hogy adatait a Szervező és a Megbízó harmadik személy részére nem továbbítja és kizárólag a 

jelen Játékszabályzatban részletezett célra használja. 

A Szervező és a Megbízó szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi 

rendelkezések megtartásával történik. Megbízó bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, 

hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését, zárolását vagy 

helyesbítését az info@maketusz.hu e-mail címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes 

adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által 

meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. Adatai kezeléséhez 

adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, 

továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének 

megszüntetését kérni. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a 

Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi. 

mailto:info@maketusz.hu


Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a 

módosításokról. 
 

 

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. 

A Játék résztvevőinek adatait a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség, mint Megbízó, a 

Flumina Magna Kft., mint Szervező a 8.2 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem 

kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig 

kezeli. 
 

8.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, 
 

· hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa önkéntesen megadott személyes adatokat, melyek a 

Játékban való részvételhez és vele való kapcsolattartáshoz, valamint nyertessége esetén a vele 

való kapcsolattartáshoz és/vagy a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlenek (név, e-mail 

cím, postacím, telefonszám), a Szervező az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek és a 2016/679/EKR 

számú európai általános adatkezelési rendeletnek (GDPR) megfelelően kezelje; 

· nyilatkozza, hogy minden kép-, hang- és videófelvétellel érintett, előzetes és kifejezett 

hozzájárulás formájában hozzájárult a felvétel elkészítéséhez és hogy a Megbízott a fenti 

célokra felhasználja; 

· hozzájárul, hogy az általa bekülbött kép-, hang- és videófelvétel a Megbízó felhasználja és 

közzé teszi a Weboldalán és Facebook oldalán (https://www.facebook.com/Maketusz); 

· hozzájárul ahhoz, hogy nyertesség esetén nevét a Szervező minden további feltétel és 

ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza; 

· elfogadja a jelen Játékszabályzat minden rendelkezését. 

9. Kép, hang- és videófelvétel 

 

A Megbízó beküldött kép-, hang- és videó-felvételeket felhasználja és közzé teszi a 

kerékpározás népszerűsítése, a természetvédelem és természet-közeliség támogatásának 

https://www.facebook.com/notes/danone-oikos-magyarorsz%C3%A1g/danone-oikos-facebook-%C3%BCzen%C5%91fali-vill%C3%A1mj%C3%A1t%C3%A9k-szab%C3%A1lyzata-20190402/1599430676826138/
https://www.facebook.com/Maketusz


előmozdítása, a túraútvonalak reklámozása érdekében. A felvételeket kizárólag népszerűsítési 

célból, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. 

törvény 203. § 64. pontja szerinti társadalmi célú reklám elkészítésének céljából használják fel. 

A kerékpározás, mint szabadidős kikapcsolódás bemutatása a Szervező célja, amely cél 

megvalósításához a Játékos hozzájárul a videófelvétel feltöltésével és nyilatkozza, hogy 

minden kép-, hang- és videófelvétellel érintett előzetes és kifejezett hozzájárulás formájában 

hozzájárult a felvétel elkészítéséhez, és hogy a Megbízott a fenti célokra felhasználja. Erre 

hivatkozással a kapcsolódó adatkezelést a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontjára alapozzák azzal, 

hogy a GDPR 13. cikk (2) bek. e) pontjára is tekintettel e hozzájárulás megadása kötelező és 

feltétele a Játékban való részvételnek. Összhangban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény 2:48 § (1) bekezdésével a felvételek elkészítéséhez és az elkészített felvétel 

felhasználásához az érintett hozzájárulására van szükség. Szervező a felvételek 

felhasználásához és a népszerűsítési célok megvalósításához adatfeldolgozót vehetnek 

igénybe. 

Jogsértő tartalmak 

Játékos teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amelyet a rendszeren belül elhelyez, vagy a 

felületen megjelenít, ideértve, de nem kizárólagosan a fényképeket, személyes adatokat, 

személyes üzeneteket, ezek jogtisztaságáért és ezeknek a harmadik felek igényétől való 

mentességéért való felelősséget is. A Megbízó és a Szervező automatikusan nem ellenőrzi a 

felhasználók által elhelyezett, megjelenített, közzétett tartalmakat. 

Szavatosság kizárása 

Megbízó és Szervező kizár minden felelősséget az elhelyezett információk vagy anyagok 

hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, a rendszer 

működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért. 

10. Kizárás 
 

A Játékból kizárásra kerülnek azok a személyek, akik a nyereményjáték szellemével 

ellentétesen vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő 

magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani 

kívánó többi résztvevőt. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító 

résztvevők kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a 

Szervezőnek okoznak. 



Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen 

cselekmény észlelése esetén azonnal kizárja a Játékost a Játékból. 
 

 

11. Vegyes rendelkezések 
 

 

A Szervező fenntartja a jogot jelen Játékszabályzat módosítására, a játék időtartamának 

lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra, vagy a Játék 

megszüntetésére, mely változásokról a tájékoztatást a Weboldalon a Játékkal kapcsolatos 

eredeti tájékoztatással azonos módon, megfelelő időben közzéteszi. 
 

 

Fluminaa Magna Kft., Szervező 

Budapest, 2021.11.30 
 


