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SEMMELWEIS  EGYETEM 

Klinikai Központ – Kórházhigiénés Osztály 
 

osztályvezető főorvos 
DR. ANTMANN KATALIN 

1. Hivatalos szervező és lebonyolító:  

1.1. Semmelweis Egyetem Kórházhigiénés Osztály (székhely: H-1085 Budapest, Üllői út. 26.), 

„Kézhigiénés világnap 2022 kvíz” elnevezéssel nyereményjátékot hirdet.  

 

2. A Szervező által szervezett játékban résztvevő személyek: 

2.1. A nyereményjátékban a Semmelweis Egyetem azon munkavállalói és hallgatói, vehetnek részt, 

akik 2022. május 05. 09:00 óra és 2022.május 05. 22:00 óra között kitöltik a Semmelweis Egyetem 

Kórházhigiénés Osztály honlapján (https://semmelweis.hu/korhazhigiene/kezhigienes-vilagnap-

2022/kezhigienes-vilagnap-2022-kviz/) található „SE Kézhigiénés Világnap 2022- kvíz” kérdőívet 

és az összes pontszám (20 pont) legalább 80%-át (16 pont) eléri a Játékos.   

2.2. A játékban nem vehetnek részt a Semmelweis Egyetem Kórházhigiénés Osztály alkalmazottai, 

valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1.§ (1)). Jelen Játékszabályzatot a Szervező a 

https://semmelweis.hu/korhazhigiene/kezhigienes-vilagnap-2022/kezhigienes-vilagnap-2022-

kviz/ címen teszi közzé. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy – amennyiben bármely, a 

Játékosok egyenlő esélyeit csorbító visszaélést tapasztal a játékkal kapcsolatosan -, úgy 

határozatlan időre vagy véglegesen leállítsa azt. 

2.3. Játékban való részvétel feltétele a jelen Játékszabályzatban (”Játékszabályzat”) és a Játékot 

meghirdető weboldalon meghatározott valamennyi feltétel elfogadása. 

2.4. A Játékosok a saját maguk önkéntesen megadott adatok által kerülnek azonosításra. Az adatok 

esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső technikai problémákért (különösen, 

de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége) a Szervezőt semmilyen felelősség nem 

terheli. 

2.5. A Játékos kizárólag valós, általa használt e-mail címmel jogosult részt venni a Játékban. A Játék 

során regisztrált e-mail címek tekintetében az e-mail cím hiányosságáért/hibájáért, pl. névelírás, 

címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése, jogosulatlan használatából vagy azzal való 

visszaélésből fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja. 

2.6. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék weboldalának tartalma, 

teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia 

függvénye, és ez által ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, 

mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye. A 

Szervező az e bekezdésben írtakból, így elsősorban a sikertelen regisztrációból fakadó 

mindennemű felelősséget kizár. 

 

3. A Szervező jogosult a meghirdetettől eltérő, értékben hasonló nyereményre 

módosítani bármelyik nyereményt. 

 

4. A játék menete:  
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4.1. A Szervező meghirdeti a Játékot, szabályzatot és minden egyéb részletet 

a https://semmelweis.hu/korhazhigiene/kezhigienes-vilagnap-2022/kezhigienes-vilagnap-2022-

kviz/ weboldalán, ahol a Játékhoz tartozó kvíz a Kézhigiéné Világnap 2022 menüben található meg.  

4.2. A Játékosok kitöltik a „SE Kézhigiénés Világnap 2022- kvíz” kérdőívet e-mail címük önkéntes 

megadásával, amelyeket a Szervező az Adatkezelési nyilatkozatban (lásd ezen dokumentum 11-es 

pontja) foglaltak szerint kezel. 

4.3. Minden Játékos csak egy e-mail címmel vehet részt a Játékban. 

4.4. A Szervező fenntartja a jogát a Játékszabály módosítására. 

 

5. A játék időtartama 

5.1. A nyereményjáték 2022. május 05. 09:00 óra 00 perckor kezdődik és 2022.május 05. 22:00 óra 00 

perckor zárul. 

 

6. A sorsolások időpontja 

6.1. A Játékosok közül a 1 fő munkavállaló és 1 fő hallgató nyertes, valamint 3 fő munkavállaló és 3 fő 

hallgató pótnyertes sorsolásának időpontja: 2022. május 06. 12:00 óra. 

 

7. A sorsolás helyszíne  

7.1. A Semmelweis Egyetem Kórházhigiénés Osztály telephelye (H-1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.,  

Nagyváradtéri Elméleti Tömb 14. emelet) sorsolás nem nyilvános. 

 

8. Nyeremények 

A Játékosok értékes ajándékcsomagot kapnak az alábbi termékek összeállításából.  

A Semmelweis Egyetem Családbarát Egyetem Program felajánlásából:  

 2 db Semmelweis Egyetem porcelán bögre  

 1db Semmelweis Egyetem tornazsák 

 1db Semmelweis Egyetem törölköző 

Kommunikációs  Főigazgatóság felajánlásából:  

 2 üveg Semmelweis Egyetem bora 

Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió Kft. felajánlásából:  

 2 db Semmelweis 200 éve könyv 

Hartmann-Rico Hungária Kft. felajánlásából:  

 2 csomag Kneipp szépségápolási szett 

Allegro Kft. felajánlásából:  

 2 csomag kis értékű válogatott termékek az Allegro kínálatából 

 

9. A sorsolás menete 

9.1. A nyertesek véletlenszerű mechanizmuson alapuló sorsolással kerülnek meghatározásra a 

nyereményjátékot lebonyolító Semmelweis Egyetem Kórházhigiénés Osztály telephelyén (H-1089 

Budapest, Nagyvárad tér 4.,  Nagyváradtéri Elméleti Tömb 14. emelet).  

9.2. A sorsolás független sorsolási bizottság jelenlétében zajlik, melyről hivatalos sorsolási 

jegyzőkönyv készül.  

9.3. A sorsolás az összes addig regisztrált Játékos között történik, egy Játékos azonban összesen egy 

alkalommal kerülhet kisorsolásra nyertesként.  

9.4. A sorsoláson tartaléknyertesek húzására is sor kerül, annak esetére, ha a nyertes nem elérhető vagy 

nem vállalja a nyeremény átvételét.  
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9.5. A sorsolás sorrendje: elsőként az 1 fő nyertes munkavállaló kerül kisorsolásra, másodikként az 1. 

pótnyertes munkavállaló, harmadikként a 2. pótnyertes munkavállaló, negyedikként a 3. pótnyertes 

munkavállaló, ötödikként az 1 fő nyertes hallgató, hatodikként az 1. pótnyertes hallgató, 

hetedikként a 2. pótnyertes hallgató, nyolcadikként a 3. pótnyertes hallgató. 

 

10. A nyeremény átadásának módja 

10.1. A nyerteseket a Szervező értesíti a kvíz kitöltése során megadott e-mail címen 2 munkanapon 

belül. 

10.2. Az értesítés visszaigazolását követően a Szervező egyeztetést kezdeményez a nyertes Játékossal 

a nyeremény átvételének feltételeiről (időpontjáról, helyszínéről stb.). 

10.3. Amennyiben a nyertes Játékos az értesítést követő 5 munkanapon belül nem reagál, vagy a 

nyereményt az egyeztetett időpontban nem veszi át, úgy a nyereményre a továbbiakban nem 

jogosult, a nyeremény a Pótnyertesre száll át, amennyiben teljesíti a szabályzatban meghatározott 

feltételeket és a beazonosítás is sikeres. 

10.4. Amennyiben a Pótnyertes sem jelentkezik a nyereményért, úgy újabb Pótnyertes kerül 

megkeresésre. 

10.5. A Szervező kizárja a Játékból azt a Játékost, amelynek nyereményét a Játékos részére azért nem 

lehet átadni, mert az általa megadott személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek. 

10.6. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. 

 

11. Adatkezelés 

11.1. A Játékosok a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataikat (e-

mailcím) a Semmelweis Egyetem Kórházhigiénés Osztály anyagi ellenszolgáltatás nélkül – a 

nyeremények kisorsolása és a nyertes értesítése céljából – kezelje. 

11.2. Az 2. pontban írt adatszolgáltatás és a Játékban való részvétel önkéntes.  

11.3. A Játékos a kvíz kitöltésével tudomásul veszi, és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatait a 

Szervező a jelen Játék lebonyolítása céljából felhasználhatja 

11.4. A Játékosok a Játékban történő részvétellel feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, 

hogy a Szervező díjmentesen és jogszerűen felhasználja a Játékosok Szervező rendelkezésére 

bocsátott személyes adatait a jelen nyereményjáték lebonyolítása céljára, és a Játékost személyesen, 

postán vagy hírközlési eszközök útján megkeresse és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje. 

11.5. Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatok kezelését a Szervező végzi.  

11.6. A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a fent meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli 

és nem dolgozza fel. 

11.7. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések 

megtartásával történik.  

11.8. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes 

adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken: e-mail: 

korhazhigiene@semmelweis-univ.hu; telefon: +36 20 666 3672; cím: 1089 Budapest, Nagyvárad 

tér 4.. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. 

Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, és a Játékos 

úgy véli, hogy a személyes adataira vonatkozó jogait illetően sérelem érte, jogorvoslattal élhet a 

hatáskörrel rendelkező szerveknél az alábbiak szerint: 

 panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 

Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; honlap: www.naih.hu; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu 

telefon: +36 (1) 391-1400; vagy 

 a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes bírósághoz fordulhat, amely ügyben a 

bíróság soron kívül jár el. 
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11.9. A nyertesek hozzájárulnak, hogy az e-mail cím adataikat tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a 

Semmelweis Egyetem Kórházhigiénés Osztály telephelyén 5 évig megőrizze az adózás rendjéről 

szóló 2003. évi XCII. törvény alapján (kötelező adatkezelés), melyet követően az adatok törlésre 

kerülnek. 

 

12. Vegyes rendelkezések 

12.1. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékot bejelentés nélkül visszavonja vis maior 

(háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor.  

12.2. Továbbá fenntartja a jogot, hogy elutasítson minden illetéktelen (a Játékban való részvételre 

nem jogosult) személy által beküldött vagy érvénytelen igényt. A Szervező a nem valós adatokat 

megadó Játékosokat automatikusan kizárja a Játékból. 

12.3. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért 

külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás 

folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű 

felelősséget nem vállal. 

12.4. Szervező kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, 

amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul 

megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve 

megszüntesse. 

12.5. Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményét nem veszi át egyeztetett időpontig és egyeztetett 

módon, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti. 

12.6. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék 

megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos 

nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. 

 

 

Budapest, 2022. 05.05. 

 

Dr. Antmann Katalin 

SE Kórházhigiénés Osztály 

osztályvezető 

 

 

 


