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A GOBUDA MALL BEVÁSÁRLÓKÖZPONT  

 
„GOBUDA Mall 31 nap, 31 nyeremény” nyereményjáték  

(a továbbiakban: Játék) 
 

JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 
(a továbbiakban: Szabályzat) 

 
 
1. A Játék Szervezője és Lebonyolítója. 
Magnum Hungária Invest Kft. 
székhely:  1032 Budapest, Bécsi út 154. 
cg.   019-09-684436 
adószám:  11942139-2-41 
képviseli:  dr. Takács Ernő Zoltán ügyvezető, önállóan 
(a továbbiakban: Szervező) 
 
ti:me Reklámügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság 
székhely:  1051 Budapest, Vigyázó Ferenc utca 4/1; 
cg.   01-09-729345 (Fővárosi Törvényszék); 
adószám:  13322496-2-41; 
bankszámlaszám: HU73-10918001-00000084-41200003 
képviseli:  Kollmann Áron György ügyvezető önállóan; 
(a továbbiakban: Lebonyolító) 
 
2. A Játék időtartama. 
2022. október 12. – 2022. november 11. 
 
3. A Játék helyszíne. 
GOBUDA Mall Bevásárlóközpont – 1032 Budapest, Bécsi út 154. (a továbbiakban: Bevásárlóközpont) 
https://gobudamall.hu/nyeremenyjatek (a továbbiakban: Honlap). 
 
4. A Játékos, a Játékban való részvételi feltételek. 
 
o A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, magyarországi 

lakóhellyel rendelkező cselekvőképes természetes személy, aki 
o a Játék időtartama alatt a Bevásárlóközpont bármely üzletében (ideértve a szolgáltató, vendéglátó 

egységeket is) egyszerre legalább bruttó 3.000, -Ft (háromezer forint) összeget elérő értékben vásárol, és  
o a vásárlást igazoló nyugtát megőrzi, és 
o a Honlapon a regisztrációs űrlap kitöltésével, a Szervező által kért adatokkal és a vásárlást igazoló nyugta 

ún. AP-kód feltöltésével regisztrál a Játékba, és 
o a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket elfogadja és a Játék teljes időtartama alatt maradéktalanul 

betartja 
 (a továbbiakban: Játékos). 
 
A Játékban való sikeres regisztrációról a Játékos által a regisztráció során megadott e-mail címre visszaigazoló 
üzenet érkezik. A visszaigazoló e-mail üzenet kizárólag a Játékban történő regisztráció tényét igazolja, a 
Játékban való részvételi feltételeknek való megfelelősség (megadott adatok valódiságának) ellenőrzésére nem 
kerül sor. 

 
A Játék időtartama alatt egy Játékos több alkalommal is regisztrálhat a Játékra, amennyiben több, különböző bruttó 
3000,-Ft értéket elérő nyugtával rendelkezik.  
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A vásárlás kizárólag a GOBUDA Mall Bevásárlóközpont üzleteiben történhet, online megrendelés üzletekben 
történő átvétele, ajándékutalvánnyal való fizetés nem minősül a Játékban való részvételi felétel szerinti 
vásárlásnak. A vásárlás történhet készpénzzel, bankkártyával, Széchenyi Pihenő (SZÉP) Kártyával (kizárólag azon 
üzletek esetében, ahol fizetőeszközként elfogadott).  
 
A Játékban történő részvétel a jelen Szabályzat teljeskörű elfogadásának minősül. A személyes adatok 
kezeléséhez a regisztrációval a Játékos önkéntesen hozzájárul. 
  
A jogsértő, illetve a jelen Szabályzatban foglalt feltételeket megsértő Játékost a Szervező jogosult a Játékból 
kizárni. 
 
A Játékossá válás a Játékba való visszaigazolt regisztrációval történik. 
 
A regisztráció elküldése esetén a Szervező vélelmezi a Játékos cselekvőképességét, vagy ennek hiánya esetén a 
törvényes képviselő Játékban megadott részvételhez való hozzájárulását. 
 
A Játékban nem vehetnek részt a Szervező és Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, 
valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; a Szervező 
megbízásából a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában esetlegesen közreműködő személyek és 
cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ (1) 1. pontjában 
meghatározott közeli hozzátartozói.  
 
5.  Nyeremények 
 
A Szervező az alábbi Nyereményeket sorsolja ki (a továbbiakban: Nyeremény) 
 

1. számú 
nyeremény 

1db Szamos Cukrászda sütemény + kávé utalvány 2 fő részére és 2 db GOBUDA Mozi 
mozijegy   

8.080 Ft 

2. számú 
nyeremény  

1db 10.000 Ft értékű Hússzabóság voucher és 1db Belga Pékség ajándékcsomag 18.490 Ft 

3. számú 
nyeremény 

1 db 5.000 Ft értékű Pepco utalvány és 2 db GOBUDA Mozi mozijegy 9.580 Ft 

4. számú 
nyeremény 

1db Bijou Brigitte ékszer ajándékcsomag 
Lánc, karkötő, fülbevaló szett - cirkónia köves  

14.990 Ft 

5. számú 
nyeremény 

1db Radovin Borkereskedés 2 palackos spanyol borválogatása:  
1 db Casa Rojo CL98 2020 (0,75l) és 1 db Casa Rojo La Gabacha Sauvignon Blanc 
2021 (0,75l) 

10.580 Ft 

6. számú 
nyeremény 

1db Fishmonger halbolt és halétterem éttermi fogyasztási kupon: 
1db Calamari fritti vagy Polip hotdog + 1db Fish n Chips vagy Feketekagyló tál + 2db 
eper-mangó limonádé és 2 db GOBUDA Mozi mozijegy 

14.580 Ft 

7. számú 
nyeremény 

1db Szamos Cukrászda sütemény + kávé utalvány 2 fő részére és 1db Belga Pékség 
ajándékcsomag 

11.990 Ft 

8. számú 
nyeremény 

1 db Yves Rocher kozmetikai ajándékcsomag  10.000 Ft 

9. számú 
nyeremény 

1db Líra könyvcsomag és 2 db GOBUDA Mozi mozijegy 14.580 Ft 

10. számú 
nyeremény 

1db 10.000 Ft értékű Hússzabóság voucher és 1db Belga Pékség ajándékcsomag 18.490 Ft 

11. számú 
nyeremény 

1db Szamos sütemény + kávé utalvány 2 fő részére és 1 db 5.000 Ft értékű COCO 
NAIL utalvány 

8.500 Ft 

12. számú 
nyeremény 

1 db Persona napszemüveg az OPTIC WORLD-től  19.900 Ft 

13. számú 
nyeremény 

1 db 5.000 Ft értékű Pepco utalvány és 2 db GOBUDA Mozi mozijegy 9.580 Ft 
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14. számú 
nyeremény 

1 db 20.000 Ft értékű Interspar utalvány 20.000 Ft 

15. számú 
nyeremény 

1db Fishmonger halbolt és halétterem éttermi fogyasztási kupon: 

1db grillezett norvéglazac filé bulgur salátával + 2db ráknyárs kevert salátával + 2db 
eper-mangó limonádé és 2 db GOBUDA Mozi mozijegy 

15.580 Ft 

16. számú 
nyeremény 

1 db Yves Rocher kozmetikai ajándékcsomag + 1 db 10.000 Ft értékű Triumph utalvány 20.000 Ft 

17. számú 
nyeremény 

1db Líra könyvcsomag és 2 db GOBUDA Mozi mozijegy 14.580 Ft 

18. számú 
nyeremény 

1db Szamos sütemény + kávé utalvány 2 fő részére és 1 db 5.000 Ft értékű COCO 
NAIL utalvány 

8.500 Ft 

19. számú 
nyeremény 

1 db Radovin Borkereskedés 2 palackos spanyol borválogatása:  
1 db Casa Rojo CL98 2020 (0,75l) és 1 db Casa Rojo La Gabacha Sauvignon Blanc 
2021 (0,75l) 

10.580 Ft 

20. számú 
nyeremény 

1 db 10.000 Ft értékű Hússzabóság voucher 10.000 Ft 

21. számú 
nyeremény 

1db Bijou Brigitte ajándékcsomag:  
Lánc, karkötő 

9.980 Ft 

22. számú 
nyeremény 

1 db Persona napszemüveg az OPTIC WORLD-től 19.900 Ft 

23. számú 
nyeremény 

1 db Radovin Borkereskedés 2 palackos spanyol borválogatása:  
1db Casa Rojo CL98 2020 (0,75l) és 1 db Casa Rojo La Gabacha Sauvignon Blanc 
2021 (0,75l) 

10580 Ft 

24. számú 
nyeremény 

1 db Yves Rocher kozmetikai ajándékcsomag + 1 db 10.000 Ft értékű Triumph utalvány 20.000 Ft 

25. számú 
nyeremény 

1 db 30.000 Ft értékű Interspar utalvány 30.000 Ft 

26. számú 
nyeremény 

1db Fishmonger halbolt és halétterem éttermi fogyasztási kupon: 
1db grillezett aranydurbincs vagy tengeri süllő filé bulgur salátával + 20dkg grillezett 
tintahal kevert salátával + 2db eper-mangó limonádé és 2 db GOBUDA Mozi mozijegy 

16.580 Ft 

27. számú 
nyeremény 

1db Szamos sütemény + kávé utalvány 2 fő részére és 1 db 5.000 Ft értékű COCO 
NAIL utalvány és 2 db GOBUDA Mozi mozijegy 

13.080 Ft 

28. számú 
nyeremény 

1db Bijou Brigitte ajándékcsomag: 
Aranyozott bizsu szett - lánc, karkötő, fülbevaló  

13.470 Ft 

29. számú 
nyeremény 

1db 20.000 Ft értékű Hússzabóság voucher + 1 db 5.000 Ft értékű Stühmer voucher 25.000 Ft 

30. számú 
nyeremény 

1db 10.000 Ft értékű Stühmer voucher + 2 db GOBUDA Mozi mozijegy + 1 db 5000 Ft 
értékű COCO NAIL utalvány +  1 db Líra könyvcsomag 

29.580 Ft 

31. számú 
nyeremény 

1db 50.000 FT értékű Interspar utalvány 50.000 Ft 

 
 
A Nyeremény más termékre/szolgáltatásra nem cserélhető, készpénzre nem váltható, és az utalvány összegéből 
fel nem használt részösszeg nem kerül visszatérítésre. 
 
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményeket más nyereményre cserélje. 
 
6. A sorsolás  
 
A sorsolás időpontjai:  
1. körös sorsolás 2022. október 25.  10 óra  
2. körös sorsolás 2022. november 14. 14 óra 
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A sorsolás helyszíne: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 3. szám alatt, Dr. Bodzási Balázs közjegyző hivatali 
helyisége 
 
Az 1. körös sorsolás alkalmával az 1-13. számú nyeremény, majd a 2. körös sorsolás alkalmával a 14-31. számú 
nyeremény kerül kisorsolásra. 

A sorsolásról jegyzőkönyv kerül felvételre, melyben rögzítésre kerül a sorsolás helye, ideje, a sorsolás módja a 
nyertes Játékosok (név + AP kód) és tartaléknyertesek (név + AP kód) és a nyertes Játékosokat/tartaléknyerteseket 
megillető Nyeremény. 

A nyertes Játékosok kisorsolására a Játék időtartama alatt regisztrált Játékosok közül a véletlenszerűség elve 
szerint, számítógépes/gépi sorsolással kerül sor. Nyertes Játékosnak kizárólag az a Játékos minősül, aki a jelen 
Szabályzatban előírt, Játékban való részvételi feltételnek maradéktalanul megfelel. Amennyiben a sorsolás során 
megállapításra kerül, hogy a Játékos regisztrációja valamely okból kifolyólag a jelen Szabályzati feltételnek nem 
felel meg, úgy az érintett Játékos helyett új Játékos kerül kisorsolásra (nem minősül tartaléknyertesnek). 
 
A sorsolás során 31 darab nyertes Játékos és 31 darab tartaléknyertes kerül kisorsolásra. 
 
Tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a Nyereményre, amennyiben a nyertes Játékos az őt illető Nyereményt nem 
veszi át, vagy a Játékból valamely okból kifolyólag kizárásra kerül, vagy a Nyeremény átvételére nem válik 
jogosulttá. 
 
7.  A nyertes Játékosok/tartaléknyertesek értesítése 
 
A nyertes Játékosokat a Szervező a regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mailben értesíti a sorsolást 
követő 5 (öt) munkanapon belül a nyeremenyjatek@gobudamall.hu e-mail címről. A Játékos a felelős az általa 
megadott e-mail cím helyességért és érvényességéért, valamint, hogy a megadott e-mail címen kapcsolatot 
lehessen vele létesíteni (a továbbiakban: „Értesítés”). 

Az e-mail üzenetben történő hivatalos Értesítés mellett a nyertes Játékos kihirdetésére az általuk beküldött AP kód 
és név Szervező Facebook oldalán (https://www.facebook.com/GOBUDA Mall) történő közzétételével is sor kerül 
a sorsolást követő 5 (öt) munkanapon belül. A Szervező az AP kód mellé feltünteti a hozzá tartozó nyereményt.  

A Szervező közzéteszi továbbá a nyertes Játékosok esetlegesen helyébe lépő tartaléknyertesek AP kódját is. 

A Szervező kizárja a felelősségét az eredménytelen kézbesítés/értesítésből eredő következményekért.  
 
8. A Nyeremény átadás-átvétele. 
 
A Nyeremény átadás-átvételének ideje:  

1. körös sorsolás nyereményeinek átvételére munkanapokon 2022. október 27-2022. november 30. 
napján 10-16 óra közötti időtaramban,  

2. körös sorsolás nyereményeinek átvételére munkanapokon 2022. november 15-2022. december 16. 
napján 10-16 óra közötti időtaramban van lehetőség. 

 
A Nyeremény átadás-átvételének helye: a Szervező által Értesítésben megjelölt helyszín   
 
A Nyeremény átvétele személyesen, érvényes személyazonosításra alkalmas okmány bemutatásával és a 
vásárlást igazoló nyugta bemutatásának együttesével történik.  
 
A nyertes Játékos köteles átadás-átvételi nyilatkozat aláírásával elismerni a Nyereménye átvételét. 
 
Bármely feltétel hiányában a Szervező jogosult megtagadni a Nyeremény átadását. 
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Amennyiben a nyertes Játékos nem jelenik meg a Nyeremény átvétele céljából, vagy az átvételre nem válik 
jogosulttá, úgy az eredeti nyertes Játékos helyett a tartaléknyertes válik jogosulttá a Nyeremény átvételére, akit a 
Szervező haladéktalanul értesít a Nyeremény átvételének módjáról és idejéről. 
 
A tartaléknyertesek általi Nyeremény átvételének felhívására a tartaléknyertesek a Nyeremény átvételére nyitva 
álló határidő utolsó napját követő 5 (öt) munkanapon belül kerül sor a regisztráció során megadott e-mail címre és 
a Szervező Facebook oldalán történő értesítéssel. 
 
A Szervező kizárja a Játékból azt a nyertes Játékost, aki a regisztráció során nem valós, vagy hiányos vagy téves 
adatokat adott meg, vagy a vásárlást igazoló blokkot nem őrizte meg és azt nem tudja bemutatni, vagy a Játékos 
egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatban rögzített feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából 
eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli. 

A Nyeremény esetlegesen felmerülő adó – és járulékvonzatait a Magnum Hungaria Invest Kft. viseli. 
 
9.  Adófizetés és egyéb költségek 
 
A Nyertes Játékost a Nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség. A 
Nyereményhez tartozó esetleges személyi jövedelemadó fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, de az 
adminisztrációhoz és bevalláshoz szükséges személyes adatokat (név, születési hely és idő, anyja neve és 
adóazonosító jel) Szervező bekéri a nyertes Játékostől. Amennyiben ezen személyes adatok átadását a nyertes 
Játékos megtagadja, úgy a nyeremény átvételét a Szervező megtagadja. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti 
átadásán és adóvonzatának kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. 
 
10. Adatkezelés. 
<beillesztendő az Ügyfél által küldött tartalom>  
 
11. Vegyes rendelkezések. 
A Játék nem minősül szerencsejátéknak, kizárólag promóciós játéknak tekinthető a szerencsejáték szervezéséről 
szóló 1991. évi XXXIV. törvény alapján.  
 
A Szervező a Játékban való részvételhez szükséges technikai feltételek biztosításában nem vesz részt. 
 
A Szervező minden felelősséget bármilyen kártérítési-, kártalanítási-, vagy egyéb igényért a Játékban való részvétellel 
összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz 
kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.  
 
Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis maior) vagy harmadik 
személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következtek be. 
 
A Szervező kizárja felelősségét a valótlan, téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, részvételre nem 
jogosult cselekvőképtelen, vagy részvételre nem jogosult korlátozottan cselekvőképes személy törvényes képviselő 
hozzájárulása nélküli részvételéből, valamint egyéb okból eredő, a Játékos bármely harmadik személy által 
elszenvedett károk tekintetében. 
 
A Játékban való részvétellel kapcsolatos esetleges visszaélésért a Szervező minden felelősséget kizár.  
 
A Szervező kizárja felelősségét az adott Nyereménnyel kapcsolatosan felmerült minden szavatossági, jótállási 
igény érvényesítésének vonatkozásában. 

A jelen Játékszabályzat elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának 
tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia 
függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de 
nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati 
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torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervezővel szemben a jelen 
bekezdésben foglalta esetekre tekintettel semmilyen jogcímen nem támasztható és nem is érvényesíthető igény. 
 
A Szervező kizárja felelősségét minden, a lebonyolítási helyszínt és az ezeket működtető szervert ért külső, ún. 
SQL támadások esetére. Amennyiben ezeket a weboldalakat, illetve szervereket ért támadás folytán a Játékosok 
téves rendszer üzeneteket kapnak nyereményeiket, nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen 
esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal, vele szemben ilyen esetben semmilyen jogcímen nem 
támasztható és nem érvényesíthető igény. 
 
A Játékból – a Szervező egyoldalú, azonnali hatályú döntése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, 
akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem valós karakterrel, 
tömegesen generált e-mail címekkel vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a 
megtévesztő és Szabályzat-ellenes magatartással megnöveljék. Ilyen résztvevőknek minősülnek például a 
sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények 
megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, 
és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek 
minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban. A jelen bekezdésben meghatározott, 
tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet 
a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak, a Szervező erre irányú írásbeli felszólítása szerinti összegben 
és esedékességgel.  
 
Bármilyen külső, nem a lebonyolítási hely részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a Játékosok 
regisztrációjába, a nyert/nem nyert üzenetek kiküldésébe stb. a Játékos azonnali kizárását eredményezi. 
 
A Játék lebonyolítása során a Szervező szerverórájának adatai az irányadóak. 
 
A Játékos a Nyeremény kicserélésére, vagy készpénzzé való átváltására igényt semmilyen jogcímen nem 
támaszthat és nem érvényesíthet a Szervezővel szemben. 
 
Abban a nem várt esetben, ha a nyertes Játékos a jelen Szabályzat 8. pontjában foglalta határidőig a Nyereményt 
– bármilyen okból – nem veszi át, arra a továbbiakban igényt semmilyen jogcímen nem tarthat. 
 
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Szabályzatot indokolás nélkül bármikor 
módosítsa, vagy a Játékot megszüntesse; ilyen esetben a Szervezővel szemben igény semmilyen jogcímen nem 
támasztható és nem érvényesíthető. 
 
Ezt a játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. 
 
A Játékkal, annak menetével és a Nyereményekkel kapcsolatban felmerülő kérdéseket a Szervező a következő 
elérhetőségen válaszolják meg: 
 
nyeremenyjatek@gobudamall.hu 
 
 
Budapest, 2022. október 11. 
 
 

ti:me Reklámügynökség Kft. 
Lebonyolító 

 
 
 
 


