
Úriember-felmérés és játék – JÁTÉKSZABÁLYZAT 

1.A JÁTÉK NEVE ÉS SZERVEZŐJE A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 

vonatkozik a Férfiak Klubja NonProfit KÖZHASZNÚ Kft. (továbbiakban: Szervező - Székhely: 1037 

Budapest, Zay utca 3., adószám: 14138184-2-41.) által kezelt, és karbantartott 

(http://ferfiakklubja.hu) a Jack Daniel's-szel együttműködésben indított Úriember-felmérés és játék 

nyereményjátékra, az alábbi feltételekkel: 

2. Játék neve: Úriember-felmérés és játék. 

3. Megrendelő: B-F Hungary Kft. (székhelye: 1141 Budapest. Örs vezér útja 76.; cégjegyzékszáma:01-

17-000089, adószám: 25099382-2-42) (továbbiakban: Megrendelő) 

4. Szervező: Férfiak Klubja NonProfit KÖZHASZNÚ Kft., mint Férfiak Klubja/weboldal 

http://ferfiakklubja.hu karbantartója és üzemeltetője A Megrendelő megbízása alapján Férfiak Klubja 

NonProfit KÖZHASZNÚ Kft., mint Szervező végzi az Úriember-felmérés és játék elnevezésű játék (a 

továbbiakban: Játék) lebonyolítását. A résztvevők személyes adatainak feldolgozását, a nyertesek 

kisorsolását, kihirdetését, a nyertesek tájékoztatását a Szervező végzi a játék befejezése utáni 30 

napon belül. 

5. A Játékban részt vevő jelentkező a részvétellel (a felmérés kitöltésével és személyes adatainak 

megadásával) minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat 

rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat. Amennyiben a Játékos a 

Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban 

kifogást emel, 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. A Játékban való részvételnek nem feltétele pénz fizetése, 

vagyoni érték nyújtása, vagy a Szervező bármely szolgáltatásának, termékének ellenérték fejében 

történő megvásárlása. Mindezek alapján a játék tétfizetéshez nem kötött, így nem tartozik a 

szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá. A játék nem minősül 

bejelentés, vagy engedélyköteles szerencsejátéknak. 

6. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási 

hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító okmánnyal 

rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, cselekvőképes természetes személy 

(”Játékos”) vehet részt, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul 

megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (a 

továbbiakban: Játékos). A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek: - a Megrendelő, illetve 

a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli 

hozzátartozói; - egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény 

felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli 

hozzátartozói. Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, 

illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék 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.  

7. A JÁTÉK IDŐTARTAMA 2017. 07.19 – 2017.07.31 

8. A Játék, valamint az eredményhirdetés időtartama megtalálható az aktuális nyereményjáték 

felhívásban. A sorsoláson nem vesznek részt azok, akik a Játék időtartamát megelőzően, illetve az azt 

követően töltik ki a Úriember-felmérés és játék kérdőívét.  

9. JELENTKEZÉS A JÁTÉKRA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK A sorsolásban kizárólag azon Játékosoknak a 

nevét használjuk fel, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és 

maradéktalanul teljesítik. A Játék részvételi feltételei: - a Játékos a http://ferfiakklubja.hu oldalon 



közzétett Úriember-felmérés és játék kérdőívét kitölti, benne a valós személyes adatainak önkéntes 

megadásával és elfogadja a Játék feltételeit a jelen szabályzatban foglaltak szerint, illetve megadja a 

nevét, az e-mail címét és telefonszámát, ezzel elfogadva azt, hogy számára a Férfiak Klubja e-mailt 

küldhessen. A Játékos a Játékban történő részvétellel a jelen Játékszabályzatban foglaltakat 

maradéktalanul ismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja. - a kért adatok hiánytalan, 

valóságnak megfelelően történő megadása, oly módon, hogy az adatok a Játékos személyazonosító 

okmányával bizonyíthatóak legyenek, - az itt meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak 

kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és 

időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte. A Játékra történő jelentkezés a 

részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Szervezőnek nem áll módjában 

elfogadni, és a Játékos nevét nem használjuk fel a sorsoláson. A Játékhoz történő csatlakozás a Játék 

teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési 

esélyeit. Szervező kijelenti, hogy a Játék nem a Facebook közreműködésével került megszervezésre. 

Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, 

fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (így többek között: Internet 

kapcsolat díja, számítógép és szoftverek megvásárlása, működtetése). Szervező fenntartja a jogot, 

hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot - akár annak időtartama 

alatt is - egyoldalúan módosítsák, felfüggesszék vagy megszüntessék. Szervező jogosult bármely 

Játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének 

gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy 

bármely módon rosszhiszeműen jár el. Jelen játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges 

felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi http://ferfiakklubja.hu 

oldalon. Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Szervező kizár minden, a 

Játék használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és 

kártalanítást. A Játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező 

mindennemű felelősséget elhárít, így többek között a kérdőívben megadott adatok 

hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím és telefonszám elírás, stb.) ill. valódiságáért 

Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.  

10. A JÁTÉK LEÍRÁSA, MENETE, A NYERTESEK ÉS A NYEREMÉNY A játékban való részvételhez a 

Játékosnak ki kell töltenie a http://ferfiakklubja.hu oldalon közzétett, a Jack Daniel's-szel karöltve 

készült Úriember-felmérés és játék kérdőívét, benne a valós személyes adatainak önkéntes 

megadásával. A fentieket teljesítő Játékosok közül kerül kisorsolásra az összesen 2 Nyertes. A Játék 

leírása: Az Úriember-felmérés és játék lényege, hogy a Játékos kitölti az úriemberséggel kapcsolatos 

kérdőívet. A Játékban részt vett Játékosok közül kisorsolásra kerül összesen 2 Nyertes, illetve minden 

játékos számára kiküldésre kerül a felmérés elemzése. Nyeremények: a 2 nyertes Játékos 1-1 páros 

belépőt (bármely napon felhasználható napijegyet) nyer az idei, 2017-es, Magyarországon, 

Budapesten tartandó Sziget Fesztiválra. Moderálás: Szervező fenntartja magának a jogot, hogy 

minden olyan Játékkal kapcsolatos tartalmat, amely közerkölcsöt, mások vallási, felekezeti, etnikai 

hovatartozását, etikai szabályt, egyéb jogot, jogszabályt stb. sért, vagy a Megrendelő, illetve a 

Szervező üzleti érdekeit, jó hírnevét vagy a jelen játékszabályzatot sérti, vagy a Szervező megítélése 

szerint bármely módon sértő, töröljön, illetve az ilyen hozzászólást jegyző felhasználót a Játékból 

kizárja. Az esetleges jogsértő hozzászólásokért a felelősség kizárólag a jogsértő felhasználót terheli.  

11. MAGAVISELET 

11.1 A felelősséggel történő alkoholfogyasztást támogatjuk és kérünk minden részvevőt, hogy 

esetleges kommentjeinket a http://ferfiakklubja.hu oldalon közzétett cikk mellett, illetve a FB oldalon 

is a felelősséggel történő alkoholfogyasztás elveit szem előtt tartva intézzék. Fenntartjuk a jogot, 

hogy elutasítsunk minden olyan hozzászólást, amely magában foglalja vagy utalást tesz az alábbiakra: 

- alkoholfogyasztás törvény által szabályozott alkoholfogyasztás alsó korhatára (illetve 18. életév, ha 



a legális korhatár ennél alacsonyabb) alatt. 

- túlzott mértékű fogyasztás, közvetlenül az üvegből történő fogyasztás vagy a felelőtlen 

alkoholfogyasztás bármely más formája; 

- bármilyen jellegű illegális vagy társadalomellenes magatartás; 

- alkoholfogyasztással kapcsolatos járművezetés, bármilyen gép használata vagy olyan 

tevékenységben való részvétel, ami koncentrációt igényel a sérülések elkerüléséhez; 

- hírességek vagy más jól ismert személyek, szerzői jog által védett, tartalom, karakterek, amelyek 

harmadik felek tulajdonában állnak; 

- sértő vagy olyan megnyilvánulások; amelyek nemi, faji, szexuális orientáció, vallási vagy kulturális 

alapon bűncselekményhez/támadáshoz vezethetnek. 

11.2 Fenntartjuk a jogot ezen irányelvek szükség szerinti módosítására. 

12. A NYEREMÉNY ÉS A SORSOLÁS A Nyertesek és a tartaléknyertesek, valamint a Nyertesek közötti 

10. pontban feltüntetett Nyeremények kisorsolását a Szervező véletlenszerűen végzi. A Szervező 

jogosult a sorsolás módját szabadon megválasztani, köteles azonban biztosítani, hogy a sorsolás 

kizárólag a véletlenen múljon. A Nyertesek kihirdetésének ideje és módja: A Nyertesek 

kihirdetésének ideje: augusztus 2-án 11:59-ig. A tartalék nyertesek szintén sorsolást követően lépnek 

az eredeti nyertes(ek) helyébe, ha az eredeti nyertes(ek) nem érhetők el. A nyertesek nem jogosultak 

a nyereményre ha: e-mail címe az egyeztetések során vagy annak megkezdése előtt törlésre kerül; – 

a neki küldött üzenetre augusztus 4-én 11:59-ig nem válaszol; – egyértelműen bizonyítható, hogy 

több és/vagy hamis e-mail címmel játszott, jogosulatlan előnyre szert téve ezzel; – egyértelműen 

bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja; – jelen 

Játékszabályzat bármely pontját megsérti.  

13. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE A nyerteseket a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címen 

haladéktalanul értesítjük. A megadott e-mail cím pontosságáért, és a Játékos általi elérhetőségéért, a 

levelek kézbesíthetőségéért a Játékos felel. Amennyiben a Játékos a megadott e-mail címen nem 

elérhető, vagy az értesítésre nem jelentkezik 2 naptári napon belül, elveszíti a nyereményhez való 

jogát. A nyeremény átadásáról kép- és/vagy hangfelvétel készülhet, amelyet a Szervező jogosult 

közzétenni. A nyereményre való jogosultság feltétele, hogy a nyertes Játékos a közzétételhez 

hozzájáruljon. A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, e-

mail cím, telefonszám.  

14. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM A Játékosok személyes adatainak kezelésére a Szabályzat részét 

képező Adatkezelési Tájékoztató, valamint jelen pont rendelkezései irányadók. 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 alapul. A Játékosok a Játékban való részvétellel 

hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a Szervező nyereményjáték adatbázisába kerüljenek – A 

Férfiak Klubja általános kommunikációjához tartozó hírlevélrendszerébe felhasználásra kerüljenek. 

Szervező tiszteletben tartja a nyereményjátékban részt vevő, minden természetes személy 

személyiségi jogait. A nyereményjáték során gyűjtött adatokat harmadik személynek nem adja ki. 

Önnek, mint természetes személynek jogában áll megismernie, illetve szükség esetén módosítania az 

általunk Önről nyilvántartott adatokat. A nyereményjátékban részt vevő személy adatszolgáltatása 

önkéntes, és jogosult a fenti hozzájárulását bármikor és indoklás nélkül visszavonni. Amennyiben a 

visszavonás a nyereményjáték időtartama alatt történik, akkor a részt vevő személy tudomásul veszi, 

hogy a nyereményjátékban nem vehet részt. A nyereményjátékban részt vevő személy a 

nyereményjátékban való részvétellel egyidejűleg nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a jelen 

Szabályzatot teljes egészében megismerte, megértette és az abban foglaltakat maradéktalanul 

elfogadja.  



Az adatkezelő adatai, elérhetősége 

Név: Férfiak Klubja Nonprofit Kft. Kft. 

Székhely: 1037 Budapest, Zay utca 3. 

Cégjegyzékszám: 01-09-993640 

A bejegyző bíróság: Fővárosi Bíróság 

Adószám: 24162186-2-41 

Telefon: + 36 (20) 234-9333  

E-mail: info@ferfiakklubja.hu 

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-96091/2016, NAIH-96092/2016 

15. SZERVEZŐ FELELŐSSÉGE A kérdőív hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz 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 általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a 

felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat 

terheli. Szervező kizárja felelősségét a felhasználóknál esetlegesen jelentkező számítógép vagy 

internet problémák, jogosulatlan számítógép hozzáférés okán és azzal összefüggésben keletkezett 

károk tekintetében. A Szervező a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a 

felelősségét. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit 

nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti. A Szervező kizár 

minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban 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 

nyereményekkel, a nyertesekkel 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 vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, 

valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból 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. Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben 

harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szervezővel szemben bármilyen igényt 

támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Szervező által megkövetelt intézkedést 

megtenni, és a Szervezőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a 

Szervezőt a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.  

16. EGYÉB A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására. Amennyiben 

a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail 

címről az info@ferfiakklubja.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék 

elnevezését. 


