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A Magyar Narancs weboldalán (www.magyarnarancs.hu/sorkoz) meghirdetett Mert nem 

csak olvasni, játszani is jó c. promóciós játék szabályzata 

 

 

1. A játék és a szervező 

Jelen szabályzat a Magyar Narancs Kft (székhely: 1094 Budapest, Ferenc tér 1, cégjegyzékszám: 

01-09-365015, adószám: 10973608-2-42, képviseli: Bojtár Endre ügyvezető) (továbbiakban: 

Szervező) által fenntartott, weboldalán szervezett játék vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az 

alábbi feltételekkel. 

A játék szervezője a Magyar Narancs Kft. (székhely:1094 Budapest, Ferenc tér 1., 

cégjegyzékszám: 01-09-365015) 

2. Kik vehetnek részt a játékban? 

2.1 A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki 

Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik és aki a jelen Játékszabályzatban 

foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a 

Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos). 

2.2 Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, nevében 

kizárólag törvényes képviselője vagy gondnoka – e minőségének igazolásával – járhat el. 

2.3 A Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok 

közeli hozzátartozói (2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja). 

2.4 A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a 

Játékszabályzatot, a Szervező adatkezelési Szabályzatát (a Játékszabályzat 7. pontja szerint) és 

azt feltétel nélkül elfogadja. 

2.5 Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve 

a jelen Játékszabályzatban részletezett, nyereményjáték célú adatkezelési hozzájárulást a Játék 

http://www.magyarnarancs.hu/
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időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a szervező nem 

értesíti a Játékost. A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai 

megfelelnek a valóságnak. A Játékban való részvétel önkéntes és ingyenes. 

  

2.6 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: 2022. december 3. és 10. között  

A játék menete:  

A Játékosok feladata a feltett kérdésekre helyes válaszokat adni, majd a küldés gombra 

kattintani, valamint eleget tenni az alábbi feltételeknek: 

- az itt meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak nyereményjáték célú 

kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Játékszabályzatban 

foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte.  

- Egy Játékos egy e-mail címről legfeljebb egyszer regisztrálhat a Játékba, és vehet részt a 

Játékban. (A Szervező az azonos e-mail-címekről érkező válaszok esetén csak az időben 

legelőször beérkező választ fogadja el érvényes regisztrációnak.) 

- Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai 

problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. 

A játék végén a helyes választ adók névsora egy táblázatban, a beérkezett időpontoknak 

megfelelő rendezésben összesítésre és kiválasztásra kerül a három nyertes Játékos.  

 

4. Nyeremények, nyertesek  

Nyertesek száma: 3 
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A minden kérdésre helyesen válaszolók közül, a helyes válaszok beérkezési sorrendje alapján 

vett 100., 200. és 300. jó válaszoló nyer. Amennyiben a helyesen válaszolók száma 300-nál 

kevesebb a helyesen válaszolók listája folytatólagosan kiegészítésre kerül a helyes válaszolókkal 

válaszaik beérkezési sorrendjében. 

A játék nyertesei fejenként 5 db könyvet nyernek (Margaret Atwood: Égető kérdések, Jelenkor, 

2022, Krekó Péter, Falyuna Nóra (szerk.): Sarlatánok kora - Miért dőlünk be az 

áltudományoknak? Athenaeum, 2022, Kim Leine: A Végtelen-fjord prófétái, Scolar, 2021, Kováts 

Judit: A Tátra gyermekei. Magvető Könyvkiadó, 2022, Matt Haig: Az egér, akit Mikának hívnak, 

Kolibri, 2022) 

A játék eredményéről a Szervező a nyertes Játékosok e-mailcímére választ küld. 

A Játékos köteles együttműködni a Szervezővel a nyeremény átvétele, érdekében. Amennyiben 

ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem 

vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. 

A nyertes Játékos nem jogosult a nyeremény átvételére, ha: 

- ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét; 

- ha az értesítő levélre 10 munkanapon belül nem válaszol; 

- ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot; 

- ha a Játékos a Játékból kizárásra került az alábbi okok miatt: 

o egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a 

Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert; 

o egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon 

szándékosan befolyásolni próbálja; 

o jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti. 

A kizárt Játékos helyébe a táblázatban a sorban következő Játékos kerül.  
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5. Nyeremények kézbesítése 

A nyeremény átvételének részleteit minden nyertes Játékossal e-mail útján egyeztetésre kerül. 

A nyertes 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. 

6. A Szervező felelőssége 

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

a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes 

képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy játékban való részvételéből, 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. 

7. Adatkezelés és adatvédelem 

7.1 Tájékoztatás 

A jelen Játékban a személyes adatok felvétele a Játékosok önkéntes hozzájárulásán, a nyertes 

Játékos(ok) személyes adatainak kezelése az 2016/679 rendelet a természetes személyeknek a 

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. 

7.2 Az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, adatfeldolgozók, és egyéb tájékoztatás  

Az adatkezelés céljai:  

- a Játék lebonyolítása,  

- a Nyertesekkel való kapcsolatfelvétel,  

- a nyeremény sorsolása, átadása 
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A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező kijelenti, 

hogy a nyertes játékosok adatait (név, cím, telefonszám, email cím) harmadik fél részére nem 

továbbítja, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használja fel (nyereménytárgy 

postázása). 

 

7.3 Az adatkezelés jogalapja és időtartama: 

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, önként és kifejezett hozzájárulását adja 

ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen 

személyes adatait (név, e-mail cím, postacím, telefonszám), a Szervező a nyeremény 

kézbesítése céljából, annak megtörténtéig kezelje. 

7.4 A nyeremény kézbesítése során a Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) 

adatfeldolgozóként jár el.  

7.5 Az adatkezelés jogalapja: 

A Játékosok a Játékban való részvétellel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, 

hogy személyes adataikat a Szervező az alábbiak szerint kezelje:  

- a nyertes Játékosok kivételével a Játék lebonyolítása céljából a Játékosok e-mail címét 

és a részvételi feltételek igazolásához szükséges cselekményeik időpontját a sorsolásig/nyertes 

játékosok kiválasztásáig  

- a nyertesek Játékosok vonatkozásában a Játék végét követő 30 napig kapcsolattartás, a 

Nyertes értesítése, továbbá a nyeremény kézbesítése céljából;  

A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra 

használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli. 

7.6 Egyéb tájékoztatás 

A Játékos a nyereményjátékkal összefüggő adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonhatja 

az jatek@narancs.hu címen azzal, hogy ez esetben a Játékban történő részvétele is meghiúsul.  

mailto:jatek
mailto:jatak@narancs.hu
mailto:jatak@narancs.hu
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A Szervező, mint adatkezelő a GDPR (2016/679 EU Rendelet) 15-18. cikk alapján bármikor 

lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, 

és hozzáférhet személyes adataihoz, kérje azok törlését, helyesbítését a következő 

elérhetőségeken: jatek@narancs.hu e-mail címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes 

adatai kezelése elleni tiltakozás, továbbá a kezelt adatok korlátozásának joga is.  

A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet 

fasor 22/C, naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-391-1410) panaszt tenni, illetve bírósághoz 

(Szervező székhelye vagy lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez) fordulni.  

A Szervező megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és megfelelő eljárási 

szabályokat alakít ki annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok biztonságát az 

adatkezelés teljes folyamata során.  

A Szervező kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat 

a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek 

biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg 

megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan 

megváltoztatását.  

8. Felelősség 

A részvételi adatok elírásáért (név-, e-mail stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a 

Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a 

postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk 

viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a 

Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó 

jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.  

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban 

való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék 

mailto:jatek@narancs.hu
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során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, 

veszteségekért.  

A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a 

nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel, vagy bármely harmadik személlyel 

szembeni igényérvényesítésről kivéve, ha ezt a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel 

tiltják. A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, 

teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal.  

Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a 

www.magyarnarancs.hu weboldala időszakosan nem érhető el.  

A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban 

keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért 

és ezek következményeiért.  

9. Vegyes rendelkezések 

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának 

lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra. 

A Játékszabályzat a Játék időtartama alatt elérhető a Játék felületén: 

https://magyarnarancs.hu/sorkoz/sorkoz-jatek-253757 

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyja jóvá, 

nem végzi, és a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz.  

 

Budapest, 2022. december 1. 

http://www.magyarnarancs.hu/

