
A Magyar RTL Televízió Zrt. által szervezett 
"CELEB vagyok ments ki innen" című műsor 

élő műsoros szavazási szabályai 
  

I. ALAPFOGALMAK: 
"CELEB vagyok ments ki innen" szavazás 
A 2022. október 17-én induló, az RTL Magyarország portfóliójába tartozó RTL 
KLUB (2022. október 22-től RTL) elnevezésű televízió csatornán sugárzott 
“CELEB vagyok ments ki innen” című műsor (a továbbiakban: műsor) RTL.hu 
megnevezésű applikáción/alkalmazáson (a továbbiakban: alkalmazás) és a 
https://szavazas.rtl.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) keresztül 
elérhető élő szavazás szolgáltatásának leírása és szabályai. 
  
A szolgáltatás:  a "CELEB vagyok ments ki innen" szavazás. 
  
A szolgáltatás lényege, hogy egy szavazás keretén belül a résztvevők az 
alkalmazás segítségével vagy a weboldalon szavazhatnak a lineáris adásban 
közvetített műsorban szereplő játékosra. 
  
A műsorban két típusú szavazás különíthető el: 
 
„A” – Bátorság Próbák 
A műsor első szakaszában az alkalmazáson vagy a weboldalon keresztül 
lehet szavazatot leadni azon a versenyzőre, akit a napi feladat elvégzésére 
kijelölt személyként szeretnének látni a nézők. 
 
„B” – Kiesés 
A műsor során a szereplők száma adásról-adásra folyamatosan csökken. 
„B” típusú szavazás esetén a résztvevőknek minden esetben arra kell 
szavazniuk, hogy ki maradjon a műsorban, és aki a legkevesebb szavazattal 
rendelkezik, annak távoznia kell a műsorból. Az utolsó „B” típusú szavazásnál 
a résztvevőknek pedig ki kell választaniuk azt a szereplőt, akit a végső 
győzelemhez szeretnének hozzásegíteni. 
  
 



A szolgáltatás szervezője a Magyar RTL Televízió Zrt. (továbbiakban: M-RTL) 
 
 
Résztvevők 
A szolgáltatást igénybe vevő személyeket a későbbiekben résztvevőként 
definiáljuk. 
 
  
II. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA: 
1. A szavazás általános bemutatása: 
  
„A” típusú szavazás – Bátorság Próba 
Az „A” típusú szavazás célja, hogy a résztvevők az alkalmazásban vagy a 
weboldalon leadott szavazatukkal véleményt nyilváníthatnak arra vonatkozóan, 
hogy mely szereplővel vagy szereplőkkel szeretnék elvégeztetni műsorvezető 
által ismertetett feladatot, az úgynevezett „Bátorságpróba" keretében. 
Résztvevő tudomásul veszi, hogy nem az alkalmazáson és weboldalon 
keresztül leadott szavazatok alapján kerül kiválasztásra az a szereplő vagy 
szereplők, aki vagy akik a feladatot teljesíteni fogják. Az „A” típusú szavazás 
csupán véleménynyilvánításra szolgál, az nem befolyásolja a műsor menetét. 
 
A sorrend megállapítása a résztvevők által leadott szavazatok számának 
összesítése után alakul ki, de az „A” típusú szavazás nem befolyásolja a műsor 
menetét. 
Az egyes Bátorságpróbákon minden egyes alkalommal, minden olyan 
szereplőre lehet szavazni, aki a műsorban szerepel, a műsorkészítők döntése 
alapján egyes szereplők adott esetben védettséget kaphatnak.  
 
Az „A” típusú szavazás eredményét a műsorvezető a műsorban ismertetheti. 
  
„B” típusú szavazás - Kiszavazás 
A műsor során a szereplők száma adásról-adásra folyamatosan csökken. 
„B” típusú szavazás esetén a résztvevőknek minden esetben arra kell 
szavazniuk, hogy ki maradjon a műsorban, és aki a legkevesebb szavazattal 
rendelkezik, annak távoznia kell a műsorból. Az utolsó „B” típusú szavazásnál 



a résztvevőknek pedig ki kell választaniuk azt a szereplőt, akit a végső 
győzelemhez szeretnének hozzásegíteni. 
A „B” típusú szavazás célja, hogy a résztvevők az alkalmazáson vagy a 
weboldalon leadott szavazatukkal a számukra legszimpatikusabb szereplőt 
hozzásegítsék a műsor megnyeréséhez. A leadott szavazatok alapján, azok 
összesítését követően kerül megállapításra a továbbjutók sorrendje, azaz a „B” 
típusú szavazás döntően befolyásolja a műsor kimenetelét és az abban 
szereplők személyét. 
 
 
  
2. A szolgáltatás 
A szolgáltatás elérhető az alkalmazáson, valamint a weboldalon keresztül is. 
 
Az alkalmazás IOS és ANDROID platformok alkalmazásközpontjaiban található 
és onnan tölthető le. Az alkalmazás ingyenesen elérhető azon résztvevők 
számára, akik érvényes hozzáféréssel rendelkeznek az IOS és ANDROID 
platformok alkalmazásközpontjaihoz, valamint rendelkeznek INTERNET 
hozzáféréssel. Az ingyenesség minden esetben kizárólag arra vonatkozik, 
hogy az alkalmazás tulajdonosa az egyes áruházakból való letöltéséért díjat 
nem számít fel, az alkalmazás használata közben keletkező adatforgalomra 
nem. 
 
Az alkalmazásban található szavazás funkció eléréséhez regisztráció és 
belépés szükséges. 
 
Az alkalmazás használatához szükséges technikai specifikációk az alkalmazás 
Felhasználási Feltételeiben találhatók. A weboldal használatára vonatkozó 
előírások az alábbi címen elérhetők: https://rtl.hu/felhasznalasi-feltetelek 
 
  
3. A szolgáltatás időtartama 
A szolgáltatás egy időszakos, külön etapokra és szakaszokra osztott folyamat, 
amely etapok és szakaszok minden esetben az élő műsorfolyamhoz 
kapcsolódnak. Az egyes etapokról és szakaszokról a műsorvezető tájékoztatja 
a nézőket. 



 
 
„A” típusú szavazás 
Az „A” típusú szavazás kizárólag az alkalmazásban és a weboldalon 
érhető el. 
Az „A” típusú szavazásra elsőként a 2022. október 17. napján (hétfő) 21:00 
órakor kezdődő élő műsorban lesz lehetőség. Az „A” típusú szavazás minden 
esetben abban a pillanatban indul, amikor a műsorvezető elrendeli a szavazás 
indítását. 
 
Az „A” típusú szavazás egyes etapjai minden esetben a műsorvezető által 
meghatározott időpontig tartanak. Kizárólag a műsorvezető által megjelölt 
időszakokban adhatók le az „A” típusú szavazatok.   
 
Az „A” típusú szavazásnak előreláthatólag minden epizódban új szavazási 
etapja kezdődik. 
 
A Bátorságpróbák és így az „A” típusú szavazások darabszáma előre nem 
meghatározott, az aktuális szavazási etapról a résztvevők és a műsor nézői a 
TV képernyőn keresztül értesülhetnek az élő műsorból. 
 
Érvényes szavazatnak azok a beérkezett és feldolgozott, az alkalmazásban 
vagy weboldalon leadott szavazatok számítanak, melyek az „A” típusú 
szavazás elindítása és lezárása közötti időtartam alatt érkeztek meg az M-RTL 
által üzemeltetett technikai rendszerbe. M-RTL az egyes szavazási etapokról 
elkülönített adatbázist tárol. 
 
M-RTL fenntartja a jogot arra vonatkozólag, hogy egy-egy etapon belül 
részeredményeket közöljön, illetve az egyes etapokon belül „A” típusú rész-
szavazásokat indítson és zárjon le, ebben az esetben is az élő műsorban 
elhangzó időpontok az irányadók. 
 
„B” típusú szavazás 
A „B” típusú szavazás kizárólag az alkalmazásban és a weboldalon érhető 
el. 
 



„B” típusú szavazásra első alkalommal a műsorfolyam alakulásától függően, 
várhatóan a 2022. október 19-21. napja közötti, naponta 21:00 órakor kezdődő 
élő műsorok valamelyike alatt kerül sor. A szavazás abban a pillanatban indul, 
amikor az adásban a műsorvezető elrendeli a szavazás indítását. 
 
Az első szavazási etap a következő adás napjáig az adásban a műsorvezető 
által tett bejelentésig tart.   
 
2022. október 26. napjától minden nap új szavazási etap kezdődik mindaddig, 
amíg a résztvevők arra szavazhatnak, hogy melyik szereplő legyen a Dzsungel 
királya vagy a Dzsungel királynője. 
Az egyes etapok minden napi adásban a műsorvezetői közléstől a másnapi 
adásban bejelentett zárásig tartanak. Kizárólag a műsorvezető által megjelölt 
időszakokban vehető igénybe a résztvevő személyek irányából a „B” típusú 
szavazás. Szavazatokat kizárólag a műsorvezető által megjelölt szavazási 
etapokban lehet leadni.  A szavazatok összesítése a szavazás műsorvezető 
általi lezárása után a szavazást bonyolító rendszerben automatikusan történik. 
Az eredményt a következő adásban a műsorvezető közli. 
 
A „B” típusú szavazás nagymértékben befolyásolja a műsor végkimenetelét. 
 
III. ADATKEZELÉS 

A résztvevő a szolgáltatás igénybevételével engedélyezi és önkéntes, 
megfelelő tájékoztatáson alapuló, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 
M-RTL a szavazás szervezése és eredményes lebonyolítása céljából a 
személyes adatait a jogszabályoknak megfelelően kezelje. Az Adatkezelési 
Tájékoztató ITT olvasható. 
 
A résztvevő a szolgáltatás igénybevételével elismeri, hogy a szolgáltatás 
feltételeit megismerte, azokat elfogadta, a szolgáltatáshoz kapcsolódó 
adatkezelés célját megértette és minderre tekintettel, megfelelő tájékoztatáson 
alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 
általa  megadott személyes adatokat az M-RTL a szolgáltatás teljesítés 
érdekében nyilvántartsa, kezelje és feldolgozza, azt 3. személy részére 
továbbítsa, illetve adatfeldolgozóval feldolgoztassa. 
 



A Facebook-, Google-, Apple profillal történt regisztráció során megadott 
profilkép felhasználására adott engedéllyel résztvevő tudomásul vette, hogy 
képmásának az alkalmazáshoz kapcsolódóan történő felhasználásáért 
ellenszolgáltatásra nem jogosult. Résztvevő továbbá tudomásul veszi azt is, 
hogy a M-RTL nem köteles a képmása megjelenítésére. 
 
A résztvevő M-RTL-től bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, és 
kérheti azok helyesbítését. Abban az esetben, ha a Résztvevő adatai jövőbeli 
felhasználáshoz mégsem kíván hozzájárulni, így különösen, ha nem kívánja, 
hogy a jövőben további névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, 
nevének és lakcímének megadásával írásban bármikor korlátozás nélkül és 
ingyenesen kérheti adatai törlését a nyilvántartásból M-RTL alábbi postacímén 
vagy elektronikus elérhetőségén: 1222 Budapest, Nagytétényi u. 29.; email: 
help@rtl.hu 
 
Az adatbázis harmadik félnek nem kerül átadásra. 
 
M-RTL a hatályos szabályozással összhangban ezen adatokat mindaddig 
kezeli, amíg az adatkezelési cél fennáll, illetve amíg a résztvevő a 
hozzájárulását vissza nem vonja. 
 
A szolgáltatás időtartamán kívül beérkezett szavazatok érvénytelenek, azokat 
M-RTL nem fogadja, nem kezeli, azokért semmilyen felelősséget vagy 
kötelezettséget nem vállal. A jelen szabályzatban foglalt feltételeknek meg nem 
felelő szavazatok érvénytelenek és azok a szavazásból kizárásra kerülnek. 
 
IV. A SZOLGÁLTATÁS TECHNIKAI KIVITELEZÉSE; SZAVATOSSÁG, 
GARANCIA 
A szavazás önálló számítástechnikai rendszeren fut. 
 
A szolgáltatás előírásoknak megfelelő lebonyolítását M-RTL a mindenkori 
hatályos törvények és jogszabályok betartásával szavatolja. 
 
Jelen szabályzat hozzáférhető az M-RTL székhelyén (1222 Budapest, 
Nagytétényi út 29.) és a műsor honlapján, a 



www.rtl.hu/dokumentumok/celeb_vagyok_ments_ki_innen_reszveteli_szabaly
zat_2022 oldalon.  
 
M-RTL fenntartja a szabályzat módosításának jogát. Az esetleges 
módosításokat a fenti honlapon közzéteszi. 
  
16 éven aluliak a szavazásban törvényes képviselőjük hozzájárulásával 
vehetnek részt. 


