
NYARAL A CSALÁD! 

 

A MÁV Zrt. sorsolásos nyereményjátéka nagycsaládok számára 

 

A MÁV Zrt. NYARAL A CSALÁD! címmel idén is meghirdeti sorsolásos 

nyereményjátékát, amelynek három fődíja egy-egy 1 hetes családi nyaralás maximum 6 fő 

részére:  

 

 Hévízen 2019. július 29 – augusztus 05. között (3 db különálló kétágyas szobában), 

vagy 

 Harkányban 2019. augusztus 19-26. között (2x2 ágyas, pótágyazható szobában), vagy 

 Balatonfüreden 2019. augusztus 21-28. között (3 db különálló kétágyas szobában) 

 

teljes ellátással, a Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. gyógyszállóiban. A 

nyereményjátékon a MÁV Zrt. bármely nagykorú munkavállalója részt vehet, amennyiben 

legalább három,  2001. augusztus 28-a után született gyermeke van. A nyaraláson maximum 6 

fő vehet részt (egy felnőtt és három, négy vagy öt 18 év alatti gyermek, vagy két felnőtt és 

három vagy négy 18 év alatti gyermek). 

 

A nyereményjátékon való részvétel feltétele: a jelentkező családoktól egy borítékban 

elhelyezhető, a vasúttal kapcsolatos fotót, rajzot, verset, történetet, vagy bármilyen kreatív 

alkotást (a továbbiakban pályamű) várunk.  

 

A pályaműveket 2019. június 4-től június 21-ig, pénteken 14 óráig lehet személyesen 

leadni a MÁV Zrt. bármely humánpartnerének.  

 

A nyereményjátékra beküldött pályaműveket a MÁV Zrt. belső és külső kommunikációs 

csatornáin publikálhatja.  

 

A nyertesek kiválasztása sorsolással történik. 

 

Sorsolás közjegyző előtt: 2019. július 1-jén. 

 

A nyertesek kihirdetése: 2019. július 13-án a Vasutasnapi Juliális ünnepségeken. A 

nyerteseket a megadott kapcsolattartási címeken (telefon, e-mail cím) is értesítjük.  

 

A felhívás megjelenik: MÁV Hírlevélben, plakátokon, szórólapokon, e-mailben a 

munkáltatói jogkörgyakorlók és humánpartnerek közvetítésével, SMS üzenetben a szolgálati 

mobiltelefonokra.  

 

A MÁV Zrt. a nyereményjátékkal összefüggésben képes beszámolót készít (családi nyaralás 

képekben - saját fotók felhasználásával, interjú a családdal), amelyet a MÁV Zrt. belső és 

külső kommunikációs csatornáin (pl. Vasutas Magazin, MÁV Hírlevél, Linkedin, Facebook) 

és külső szakmai eseményeken is bemutathat.  

 

A fődíj az 1 hetes szállás és teljes ellátás biztosítására terjed ki, amelyet a MÁV Zrt. 

munkavállalója évi rendes szabadsága terhére vehet igénybe. A nyeremény a nyaralással 

kapcsolatos egyéb költségtérítést (pl. busz, IC pótdíj, stb.) nem foglal magába.  

  



RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK: 

 

 A vasúttal kapcsolatos pályamű leadása.  

 A nyereményjátékra minimum három 2001. augusztus 28-a után született gyermekkel 

lehet jelentkezni. A nyaraláson maximum 6 fő vehet részt (1 vagy 2 felnőtt + 

minimum három gyermek).   

 A nyereményjátékon való részvétel ingyenes.  

 A pályázattal együtt benyújtandó a jelen kiírás mellékletét képező, aláírt felhasználási és 

adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat is.  

 A nyereményjátékra való jelentkezés érvénytelen abban az esetben, ha a pályázat nem 

tartalmaz pályaművet, illetve a jelentkezési feltételként megszabott hiánytalanul kitöltött 

és aláírt nyilatkozatot.  

 Az alábbi adatokat kérjük feltüntetni a pályamű beküldésekor:  

Pályázó neve (vezetéknév, keresztnév)  

Pályázó törzsszáma 

Kapcsolattartási adat (telefonszám, e-mail cím) 

A játékban részt vevő felnőttek száma 

A játékban részt vevő gyermekek száma 

 

 

A nyereményjátékra való jelentkezés leadása:  

 

A jelentkezéseket zárt és megcímzett borítékban kell leadni személyesen a MÁV Zrt. bármely 

humánpartnere részére.  

 

A jelentkezés leadásakor a humánpartner részére személyesen be kell mutatni a játékban részt 

vevő gyermekek életkorát hitelt érdemlően igazoló dokumentumokat (pl. személyi 

igazolvány, születési anyakönyvi kivonat). A dokumentumokat a humánpartner megtekinti, 

azokról nem készít másolatot, nem rögzít adatot. A gyermekek életkorára vonatkozó feltételek 

meglétét a gyermekek számának megjelölésével a humánpartner a zárt borítékon aláírásával 

igazolja.  

A borítékot a humánpartner juttatja el a megadott címre vonalpostával.  

 

Amennyiben a jelentkező nem tudja a játékban részt vevő legalább három, 18 év alatti 

gyermekének adatait hitelt érdemlően igazolni, a humánpartner a jelentkezést nem veszi át.  

 

A boríték címzése: 

MÁV Zrt. Vállalati érték menedzsment szervezet 

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.  

 

A nyereményjátékra jelentkező a pályamű benyújtásával hozzájárul, hogy a pályázati anyagot 

a MÁV Zrt a vasutat népszerűsítő promóció és kiállítás céljából 2020. december 31-ig 

felhasználja, ezt követően a beadott alkotások megsemmisítésre kerülnek. Amennyiben a 

jelentkező a nyereményjátékra beadott alkotást vissza szeretné kapni, azt az 

eredményhirdetést követő 5. munkanapig a MÁV Zrt. Vállalati érték menedzsment 

szervezeténél teheti meg személyesen.  

 

  



FŐDÍJAK: 

1.) CSALÁDI NYARALÁS HÉVÍZEN 

Időpont: 2019. július 29 – augusztus 05. 

8 nap/7 éjszaka összesen maximum 6 fő részére (egy felnőtt és három, négy vagy öt 18 év 

alatti gyermek, vagy két felnőtt és három vagy négy 18 év alatti gyermek), 3 db különálló 

kétágyas szobában, teljes ellátással. 

A gyógyszálló a Balaton északi partján Keszthelytől 6 km-re található a város 

központjában, az Erzsébet királyné és a Széchenyi utca sarkán, a termáltótól 200 m-re, az 

autóbusz állomástól 100 méterre helyezkedik el. A Hévízi tó, a világ második legnagyobb 

meleg vizű tava. A szobák erkéllyel, zuhanyzóval, TV-vel, hűtőszekrénnyel, széffel 

felszereltek. Wifi elérhetőséget biztosítanak. A nyeremény teljes ellátást tartalmaz, a 

gyógyszálló éttermében kétféle (A, B) menüválasztásos rendszerben reggeli, ebéd és 

vacsora ingyenesen biztosított. Gépkocsival érkezőknek ingyenes zárt parkoló áll 

rendelkezésre.  

 

2.) CSALÁDI NYARALÁS BALATONFÜREDEN 

Időpont: 2019. augusztus 21-28. 

8 nap/7 éjszaka összesen maximum 6 fő részére(egy felnőtt és három, négy vagy öt 18 év 

alatti gyermek, vagy két felnőtt és három vagy négy 18 év alatti gyermek), 3 db 

különálló, nem összenyitható szobában, teljes ellátással. 

A gyógyszálló Balatonfüreden, a Balatontól és a híres Tagore sétánytól 250 méterre 

csendes, nyugodt környezetben található, a Balatonra néző erkélyes, zuhanyzós, TV-vel, 

hűtőszekrénnyel felszerelt kétágyas szobákkal. Wifi elérhetőséget és széfet biztosítanak. 

A nyeremény teljes ellátást tartalmaz, a gyógyszálló éttermében kétféle (A, B) 

menüválasztásos rendszerben reggeli, ebéd és vacsora ingyenesen biztosított. 

Gépkocsival érkezőknek ingyenes zárt parkoló áll rendelkezésre.  

 

3.) CSALÁDI NYARALÁS HARKÁNYBAN 

Időpont: 2019. augusztus 19 – augusztus 26. 

8 nap /7 éjszaka összesen maximum 6 fő részére (egy felnőtt és három, négy vagy öt 18 

év alatti gyermek, vagy két felnőtt és három vagy négy 18 év alatti gyermek) II. emeleti 

2x2 ágyas pótágyazható szobában, teljes ellátással. 

Az intézet Harkány központjában, 100 méterre található a Harkányi Gyógyfürdő 

bejáratától. A szobák fürdőszobával, televízióval, hűtővel felszereltek. Wifi elérhetőséget 

biztosítanak. A nyeremény teljes ellátást tartalmaz, az intézet éttermében kétféle (A, B) 

menüválasztásos rendszerben reggeli, ebéd és vacsora ingyenesen biztosított. 

Gépkocsival érkezőknek ingyenes zárt parkoló áll rendelkezésre.  

 

4-5-6. HELYEZETTEK DÍJAI: 

A fődíjon felül kisorsolunk még további három családot, akik az alábbi két díjat nyerik 

el: 

1.) Ingyenes családi belépő a Magyar Vasúttörténeti Parkba  

(érvényes: 2019. december 31-ig) és 

2.) Családi Gyermekvasút jegy (érvényes: 2019. december 31-ig).  


