
Játékszabályzat  

- a MÁV Zrt. által meghirdetett „Adventi csokikalendárium” nyereményjátékról 

A jelen MÁV Zrt. által meghirdetett „Adventi csokikalendárium” nyereményjátékról szóló 
Játékszabályzat (a továbbiakban: Játékszabályzat) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, 
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi 
CVIII. törvény 14/A. § (1) d) alpontjában foglaltak szerint tartalmazza az „Adventi csokikalendárium”  
nyereményjáték (a továbbiakban: nyereményjáték) jellegéről történő tájékoztatást, illetve a 
nyereményjátékban való részvétel feltételeit, melyek a következők. 

A nyereményjáték szervezője 

Név:   MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhely:    1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 
Cégjegyzékszám:   01-10-042272 
Cégbíróság:   Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 
Adószáma:   10856417-2-44 
E-mail:   sin.bettina@mav.hu 
a továbbiakban: Szervező. 
 
A nyereményjátékra történő regisztráció időtartama: 2022. október 26. 8:00 órától 2022. október 28. 
23:59 óráig tart. 
 
A nyereményjáték lezárásának időpontja: 2022. november 30. 
 
Részvételi feltételek: 
A nyereményjátékban részt vehet valamennyi MÁV-Volán-csoport munkavállaló, aki a nyereményjáték 
időtartama alatt 

- a https://www.vasutasmagazin.hu/advent2022 weboldalon található online űrlap kitöltésével 
regisztrál a nyereményjátékra (nyereményjátékban való részvételi szándék) 

- a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy jelen Játékszabályzatban-, és az 
Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat elfogadja  

- a nyereményjátékban való részvétellel hozzájárul a személyes adatainak a kezeléséhez (a 
továbbiakban: Játékos). 

 
 
Nyeremények: 
5000 db Adventi csokikalendárium kerül kisorsolásra a Játékosok között (a továbbiakban: 
Nyeremény) 

 
A nyereményjáték menete:  
A Játékos a https://www.vasutasmagazin.hu/advent2022 oldalon található űrlap segítségével megadja a 
beazonosításához és a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges személyes adatait. (Fontos, hogy egy 
munkavállaló csak egyszer regisztrálhat, a duplikációkat kiszűrjük és töröljük.)  
 
A Nyertes kiválasztása:  
Adventi csokikalendáriumot az nyerhet, aki a https://www.vasutasmagazin.hu/advent2022 weboldalon 
található űrlapot maradéktalanul kitölti, és annak elküldésével a játékban regisztrál – ezzel jelezve a 
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nyereményjátékban való részvételi szándékát - majd a nyereményjáték időtartamának lejártát követően 
a Játékosok közül véletlenszerűen szám generátorral kisorsoljuk a nyertest (a továbbiakban: Nyertes).  
 
2022. november 4-én a https://www.vasutasmagazin.hu/advent2022 weboldalunkon közzétesszük a 
Nyertesek nevét, melyek 2022. november 11-ig lesznek láthatóak nevezett weboldalon. 
A Nyereményt az elsődleges szolgálati helyre postázzuk 2022. november 30-ig. 
 

Adatkezelés 
 
A Játékosok a nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelésről a www.vasutasmagazin.hu/advent2022 
aloldalon található Adatkezelési tájékoztatóból kaphatnak bővebb tájékoztatást. A nyereményjátékra 
jelentkezéskor az Adatkezelési tájékoztató megismerését és tudomásul vételét követően lehet részt venni 
a nyereményjátékban. A Nyertes vállalja, hogy www.vasutasmagazin.hu/advent2022 aloldalon nevét a 
nyereményjátékkal kapcsolatban közzétegyük a nyertesek listáján.  
 
Egyéb 
 
A Játékos a nyereményjátékban történő részvétellel elfogadja a jelen Játékszabályzatot és a kapcsolódó 
Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. A nyereményjátékban a résztvétel és az adatszolgáltatás 
önkéntes. Ha a Játékos bármely okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban rögzített feltételeknek, 
abban az esetben a MÁV Zrt. az érintett Játékost kizárhatja a nyereményjátékból. A MÁV Zrt. fenntartja 
a jogot a jelen Játékszabályzat módosítására, amit haladéktalanul közzétesz honlapján. 
 
Jelen Játékszabályzat a nyereményjáték lezárásának napjával, azaz 2022. november 30. napján hatályát 
veszti. 
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