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Játékszabályzat - „Benne vagy az 1 millióban?” nyereményjáték 

 

Jelen játékszabályzat a MÁV-START Zrt. által meghirdetett „Benne vagy az 1 millióban?” 

elnevezésű nyereményjátékra vonatkozik. 

A játék szervezője 

Név:    MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 

Székhely:     1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

Cégjegyzékszám:    01-10-045551 

Cégbíróság:    Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

Adószáma:    13834492-2-44 

E-mail:    marketingkommunikacio@mav-start.hu 

a továbbiakban: Szervező. 

 

A játék időtartama: a játék 2022. február 15. 0:00 órától 2022. március 20. 23:59 óráig tart. 

 

Részvételi feltételek: a játékban részt vehet bárki, aki a 2022. március 20. napjáig a „MÁV 

applikációban” vagy a „jegy.mav.hu (új Elvira) online értékesítési felületen” bármikor regisztrált e-

mail címét, valamint az azonosításhoz és a kapcsolatfelvételhez szükséges adatait, a 

https://www.mavcsoport.hu/egymillio honlapon közzétett űrlapon 2022. február 15. - 2022. március 20. 

közötti időszak alatt megadja és azzal regisztrál a nyereményjátékra (a továbbiakban: Játékos), és aki a 

játékban való részvétellel elismeri, hogy jelen játékszabályzatban leírtakat elfogadja. 

 

A játékban a MÁV-Volán-csoport tagvállalatainak munkavállalói nem vehetnek részt. 

 

Nyeremények: 

 

- 3 db START KLUB VIP KÁRTYA (maximum 840 000 Ft értékben) 

 

- 2 személynek 1. osztályú bécsi vonatjegy oda-vissza, amivel az utazás előtt igénybe vehetik az 

Üzleti várót az alábbi feltételekkel: 1 x 90 000 Ft MÁV-START Ajándékutalvány (a 

vonatjegyek maximális értéke) és Utasellátó kupon az Üzleti váróba, amely 2 személy részére 

belépésre és a díjmentes kínálaton felül egy kupon személyenként 1 tetszőleges alkoholos ital 

és 1 desszert fogyasztására jogosít.  

 

- 2 személynek 1. osztályú Pozsonyba szóló vonatjegy oda-vissza, amivel a vonaton igénybe 

vehetik a fedélzeti vendéglátást az Utasellátó kuponnal az alábbi feltételekkel: 1 x 50 000 Ft 

MÁV-START Ajándékutalvány (a fenti vonatjegyek maximális értéke) és Utasellátó kupon, 

amely felhasználható az Utasellátó étkezőkocsiban Budapest – Pozsony között. Egy kupon 

személyenként 1 tetszőleges reggeli vagy főétel, 1 tetszőleges alkoholos vagy alkoholmentes 

ital, valamint 1 tetszőleges meleg ital díjmentes fogyasztására jogosít a vonaton. 

 

- 2 személynek két személyes hálókocsiba szóló vonatjegy Münchenbe oda-vissza, és Utasellátó 

kupon, amellyel a fedélzeti vendáglátást is kipróbálhatják: 1 x 215 000 Ft MÁV-START 

Ajándékutalvány (a fenti vonatjegyek maximális értéke) és Utasellátó kupon személyenként 1 

tetszőleges snack, 1 tetszőleges alkoholos vagy alkoholmentes ital, valamint 1 tetszőleges meleg 

ital díjmentes fogyasztására jogosít a hálókocsi büféjében Budapest – München között. 
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- 2 személynek két személyes hálókocsiba szóló vonatjegy Berlinbe oda-vissza, és az Utasellátó 

kupon, amellyel a fedélzeti vendáglátást is kipróbálhatják az alábbiak szerint: 1 x 215 000 Ft 

MÁV-START Ajándékutalvány (a fenti vonatjegyek maximális értéke) és Utasellátó kupon 

személyenként 1 tetszőleges snack, 1 tetszőleges alkoholos vagy alkoholmentes ital, valamint 1 

tetszőleges meleg ital díjmentes fogyasztására jogosít a hálókocsi büféjében Budapest – Berlin 

között. 

 

- Élményutazás KISS vezetőállásban a Dunakanyarba (Budapest-Szob) 1 fő részére (oda-vissza). 

  

 

A játék menete: a játékban való részvétel feltétele, hogy a játékos 2022. február 15. - 2022. március 20. 

közötti időszakban a https://www.mavcsoport.hu/egymillio honlapon közzétett űrlapon megadja a MÁV 

applikációban vagy a jegy.mav.hu oldalra történt regisztrációnál megadott email címét és a játékban 

való részvételhez szükséges további személyes adatait. Egy regisztrációnál megadott e-mail cím csak 

egyszer vehet részt a játékban. A regisztráció létrehozásának dátuma nem befolyásolja a játékban való 

részvételt. 

 

A nyertes kiválasztása: a játékot az nyeri, aki az űrlapot a részvételi feltételekben foglaltaknak 

megfelelően kitölti és a résztvevők közül a nyertesek közé kisorsolásra kerül. A játék során 8 fő nyertes 

kerül kisorsolásra. 

 

A 8 nyertes mellett 8 pótnyertest is sorsolunk. A nyeremények átruházhatók, erről a kisorsolt nyertesnek 

írásban kell nyilatkozni. Amennyiben a nyertes és a pótnyertesek részére bármely ok miatt nem sikerül 

kiosztani valamelyik nyereményt, úgy a Szervező fenntartja magának azt a jogot, hogy a fennmaradt 

nyereményt nem osztja ki. 

 

A nyertesek és a pótnyertesek kisorsolása a beérkezett jelentkezésekből véletlenszám generátorral 

történik, amely sorsolásról jegyzőkönyv készül. A Játékost a játék során nevével azonosítjuk, az általa 

beküldött regisztrációs e-mail címet rendszerünkben ellenőrizzük. Csak létező regisztrációs e-mail 

címmel lehet részt venni a játékban. Aki olyan e-mail címmel regisztrál a nyereményjátékra, amellyel 

nem regisztrált a MÁV applikációban vagy a jegy.mav.hu oldalon, az a játékból kizárásra kerül. 

 

A sorsolás napján, 2022. március 23-án a https://www.mavcsoport.hu/egymillio weboldalunkon 

közzétesszük a nyertesek neveit, illetve telefonon és e-mailben is értesítjük őket, és egyeztetjük velük a 

nyeremény átvételének részleteit. 

Amennyiben a fentiekben leírt kapcsolatfelvétel meghiúsul 2022. április 8-ig, akkor a Nyertes a 

nyereményhez fűződő jogát elveszíti. Ebben az esetben a nyeremény a soron következő pótnyertesre 

száll át. 

 

A nyeremény felhasználási feltételei 

 

A Nyertes a nyereményt csak akkor veheti át, ha a kiírásnak megfelelően nem a MÁV Zrt. vagy annak 

leány vállalatainak dolgozója és 18. életévét betöltötte. Ha 18. év alatti, akkor a nyeremény átvételéhez 

szülői hozzájáruló nyilatkozat szükséges.  

 

A nyeremény átvétele 

 

A nyereményt a Nyertes személyesen veheti át előre egyeztetett helyszínen és időpontban. 
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Adatkezelési tájékoztató 

 

A MÁV-START Zrt. által a „Benne vagy az 1 millióban?”  nyereményjáték megszervezésével 

összefüggésben végzett adatkezelésre vonatkozó adatkezelési tájékoztató itt érhető el: 

https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/upload/page/adatkezelesi_tajekoztato_1millio.pdf 
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