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A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete 
 

„TMRSZ TAGNAK LENNI ÉRDEMES” 
 

 

 elnevezésű nyereményjáték szabályzata 
 
 

 A nyereményjáték időszaka:  
2020. január 10.  00:00 óra – 2020. április 30. ( csütörtök ) 23:59 óra  

 
A nyereményjáték szervezője: 
Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete (székhelye: 7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 

9-11. 3. emelet 306-307.; nyilvántartási száma : 17-02-0001477, nyilvántartó hatóság : 

Szekszárdi Törvényszék ) , továbbiakban : Szervező. 

 

 

 Részvételi feltételek:  
1. A Szervező által meghirdetett nyereményjátékban azok az új tagok vehetnek részt 

(továbbiakban: Játékos), akik szakszervezeti tagsági jogviszonyt létesítenek a 

Szervezőnél ( azaz belépési adatlapjukat a Szervezőnek megküldik ) a nyereményjáték 

időszaka alatt, így a nyereményjátékban történő részvételre a belépési adatlappal 

regisztrálnak, a Tagdíjszabályzat szerinti tagdíjat befizetik, és a szakszervezeti 

tagságuk a sorsolás időpontjában is fennáll. Amennyiben a kampány időszaka alatt 

belépő új tag nem kíván a nyereményjátékban részt venni azt a belépési adatlapján a 

megfelelő rész aláhúzásával jelzi. 

2. A Szervező által meghirdetett nyereményjátékban azok a jelenlegi szakszervezeti 

tagok is részt vehetnek (továbbiakban: Játékos), akik szakszervezeti tagsági 

jogviszonnyal rendelkeznek a Szervezőnél, és ajánlják a szakszervezetet új belépőnek, 

s az új belépő belépési adatlapján nevük és tagsági igazolványuk száma feltüntetésre 

kerül. 

3. A részvétel feltétele, hogy az új tag  belépési adatlapja feladása/benyújtása az alábbi 

időintervallumba essen: 2020. január 10.  00:00 óra – 2020. április 30. ( csütörtök ) 

23:59 óra  

(A legkésőbb 2020. május 8-ig postai úton beérkező belépési adatlapokat fogadja el a 

Szervező.) 

4. A Játékos a belépési adatalap megküldésével, illetve a jelenlegi szakszervezeti tag a 

belépési adatlapon feltüntetett nevével és tagsági igazolvány számával regisztrál a 

nyereményjátékra. A regisztrációval a Játékos elfogadja jelen nyereményjáték 

szabályzat feltételeit. 

5. Amennyiben a Játékos a Szabályzatot – annak bármely rendelkezése tekintetében – 

nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, vagy adatkezelési 

hozzájárulását visszavonja és ennek tényét írásban jelzi a Szervezőnek, a Játékból 

kizárásra kerül, és abban tovább nem vehet részt. 
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A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek: 
o A szervező munkavállalói, valamint azok közeli hozzátartozói; 

o Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, 

illetve tagsági jogviszonyát megszünteti, vagy az megszűnik 2020. március 31. előtt. 

 

A Játékos kijelenti, hogy a belépés során, illetve már aktív tag esetében a korábban megadott 

adatai megfelelnek a valóságnak. 

 

 

 A sorsolás időpontja:  
A sorsolás 2020. május 29-én 10 órakor zajlik a Szervező sorsolási bizottsága jelenlétében, 

amelyről jegyzőkönyv készül.  

 
A sorsolás helyszíne: 
7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 9-11. 3. emelet 306-307. 

 

 

 A sorsolás módja:  
1. A Nyertesek a véletlenszerűség elvének megfelelő kézi húzásos módszerrel kerülnek 

kisorsolásra. Az első sorsolás keretében kerülnek kisorsolásra a nyertesek az új tagsági 

jogviszonyt létesítők közül, a második sorsolás keretében kerülnek kisorsolásra a 

nyertesek az ajánló tagok közül.  

2. Minden nyereményre 1 nyertest (a továbbiakban: „Nyertes”) és 2 tartaléknyertest (a 

továbbiakban: „Tartaléknyertes”) sorsol a Szervező. 

3. A játékban részt vevők beleegyeznek abba, hogy nyertessé válásuk esetén a 

www.tmrsz.hu hivatalos oldalán és a közösségi média oldalán nyilvánosan ismertessék 

nevüket. 

4. A sorsolás eredményének kihirdetése, a Nyertesek értesítése:  

A Szervező a sorsolás eredményét legkésőbb 2020. június 5-án (péntek) hirdeti ki 

honlapján (www.tmrsz.hu – a Nyertes nevének és lakóhely szerinti településének 

közzétételével), valamint a kisorsolt Nyertesek e-mail útján történő értesítésével (a 

szakszervezetnél nyilvántartott e-mail címen, a nyeremény átvételének részleteivel). 

5. Ha az átadásra egyeztetett időben a Nyertes nem jelenik meg, vagy postázott 

Nyeremény esetén az visszaérkezik Szervezőhöz, akkor Nyertes elesik nyereményétől, 

Szervező nem kísérli meg az ismételt átadást/ kézbesítést, és helyébe a soron 

következő Tartaléknyertes lép. 

6. A Nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a 

Nyeremény átadására kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a 

Nyertesek nem tesznek eleget, és így a Nyeremény időben való átadása meghiúsul, 

úgy az adott Nyertes nem jogosult a továbbiakban a Nyeremény átvételére. 

7. Ugyanúgy Tartaléknyertes lép Nyertes helyére, ha a Szervező kiértesítő e-mailjét 

követő 3 napon belül a Játékos a Szervező kiértesítő mailjében foglaltakat nem teljesíti 

maradéktalanul és/vagy nem válaszol. 
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Nyeremény:  
A Szervező a Játékosok között a következő nyereményeket sorsolja ki : 

 

1. 2020. január 10.  00:00 óra – 2020. április 30. ( csütörtök ) 23:59 óra között a 

Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezetébe belépő új tagok között: 
- 1 db magyarországi szállodában 2 fő részére szóló wellness hétvégére 

jogosító vouchert, 
- két darab ajándékkosarat. 

 

2. 2020. január 10.  00:00 óra – 2020. április 30. ( csütörtök ) 23:59 óra között a 

Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezetébe belépő új tagok belépési 
adatlapján szereplő ajánló szakszervezeti tagok között: 
- 1 db magyarországi szállodában 2 fő részére szóló wellness hétvégére 

jogosító vouchert, 
- két darab ajándékkosarat. 

 
Adózás, költségek:  

-  A nyeremény utáni adózási kötelezettség a Szervezőt terheli.  

-  Az értesítés és a nyeremény átadásának ( egyszeri alkalommal történő ) 

költségét a Szervező viseli. Az esetleges egyéb felmerülő költségeket a Nyertes 

viseli.  

- Az átadás hibájáért, késedelméért a Szervező felelősséget nem vállal.  

 

Adatkezelés 
Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül. A személyes adatok 

felvétele a Játékosok önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Játékos(ok) személyes adatainak 

kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen, valamint 

Szervező honlapján közzétett adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatón és az ennek részét 

képező Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatán alapul ( megtekinthető itt ) . 

Azáltal, hogy a Játékos a játékban részt vesz, feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a Játékos 

belépési adatlapján megadott adatai a Szervező adatbázisába, azaz tagnyilvántartásába 

bekerüljenek, és azokat Szervező minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a 

nyereményjáték lebonyolítása, a szervezet működése ,valamint saját marketing tevékenysége 

céljából felhasználhassa. Ez a hozzájárulás nem terjed ki arra, hogy a Szervező ezeket az 

adatokat hasznosítás céljából harmadik félnek kiadja. 

Az adatkezelő jogosult a Játékos személyes adatait a játékban való részvétel, illetve a 

nyeremény átadásának lebonyolítása, a tagsági jogviszonnyal kapcsolatos tevékenység, 

valamint marketing tevékenység céljából kezelni. A Játékosok továbbá a játékban történő 

részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező díjmentesen és jogszerűen a 

Játékosok és nyertesek Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatait (pl., név, cím, 

telefonszám, email cím, stb.) a jelen Játék lebonyolítására, a tagsági jogviszonyból adódó 

jogok és kötelezettségek céljából, valamint a Szervező marketingtevékenysége céljára 

felhasználhassa. 
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Az adatszolgáltatás jogalapja a Játékban történő részvétellel adott hozzájárulás, valamint a 

tagsági jogviszonyból eredő hozzájárulás, az adatkezelésről a Játékos bármikor tájékoztatást 

kérhet.  

 

A Szervező a nyeremény(ek) átvételéről kép-, hang- illetve filmfelvételt készíthet, és a 

nyertes Játékos(ok) képmását, hangját rögzítheti, és kizárólag a Játékkal kapcsolatban a 

sorsolást követő 30 napig nyilvánosságra hozhatja. 

A Játékos a játékban való részvételével tudomásul veszi, és elfogadja a jelen szabályzatban 

foglalt valamennyi feltételt, valamint a Szervező honlapján közzétett adatkezeléssel 

kapcsolatos tájékoztatóban és az ennek részét képező Adatvédelmi és adatbiztonsági 

szabályzatban foglaltakat. 

 
Felelősség 
Az adatok hiányosságáért (név-, lakcím-, email-cím elírás, stb.), a Szervező nem vállal 

felelősséget. A Szervező a nyereménnyel kapcsolatos minőségi problémákért, 

meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar 

jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget 

bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges 

hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő 

vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő 

részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereménnyel, a 

nyertessel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni 

igényérvényesítésről. A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes 

működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem 

vállal. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett 

hibákért és ezek következményeiért. 

 
Záró rendelkezések 
A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására. A Szabályzat a 

Játék időtartama alatt, és a sorsolást követő 14 napig elérhető a tmrsz.hu weboldalon. 

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatot bármikor megváltoztathatja vagy 

visszavonja úgy, hogy a módosított szabályzatot közzéteszi a weboldalán. A Szervező 

fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal 

kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérjen a Játékostól, illetve felfüggessze vagy 

kizárja a Játékost a játékból. A tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek 

megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak. 

A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel 

összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor, illetve a 

belépési adatlapon adott hozzájárulásnak megfelelően használható fel. 

Amennyiben a jelen szabályzat egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, ez nem érinti a 

szabályzat egyéb részeinek az érvényességét. Ez esetben a szabályzat érvénytelen 

rendelkezése helyére a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó és hatályos kikötése lép. 

 


