
1 

 

JÁTÉKSZABÁLYZAT 
a Simple-fiókos fizetésekkel kapcsolatban lebonyolításra kerülő játékra vonatkozóan 

 
A Játék Szervezője, az OTP Mobil Szolgáltató Kft. (székhely: 1143 Budapest, Hungária krt.17-19.; Cg. 
01-09-174466; adószám: 24386106-2-42 – a továbbiakban: Szervező) a jelen Játékszabályzatban teszi 
közzé az általa a www.mentsdegyszeruen.hu honlapon (továbbiakban: Honlap) szervezett, 2021. 
szeptember 16. és 2021. október 31. között Simple-fiókos fizetéssel kapcsolatosan lebonyolításra 
kerülő Játék Általános Felhasználási Feltételektől (a továbbiakban: Honlap ÁFF) eltérő különös 
szabályait. 
 
Amely kérdésben a jelen Szabályzat nem rendelkezik, ott a Honlap ÁFF szabályai alkalmazandók. Ahol 
a Honlap ÁFF a jelen Szabályzattól eltér, ott a jelen Szabályzat alkalmazandó. 
 
A jelen Szabályzatban használt fogalmak megegyeznek a Honlap ÁFF-ben használt fogalmakkal. 
 
A Játék nem minősül sem engedély, sem bejelentésköteles játéknak a szerencsejátékról szóló törvény 
alapján, a Játék nem szerencsejáték, hanem egyéb promóciós játék. 
 

1. A Játékban történő részvétel feltételei: 
 
A Játék Főjátékból, 1. Aljátékokból, 2. Aljátékból és 3. Aljátékból fog állni. A Főjáték során 
Főnyeremény, az Aljátékok során pedig egyéb nyeremények kerülnek kisorsolásra a Játékosok között. 
 
Az egyes Játékok szabályai az alábbiak: 
 

1.1. Főjáték 
 

A Főjáték időtartama: 
Kezdő időpont: 2021.09.16. 00:01 óra 
Záró időpont: 2021. 10. 31. 24:00 óra 

 
A Főjátékban azok a természetes személyek vehetnek részt, akik a Főjáték fenti időtartama alatt:  

a) a Simple applikációban a Simple-fiókban mentett bankkártyájukkal bármilyen sikeres 
vásárlási tranzakciót hajtanak végre, és/vagy 

b) bármely, a SimplePay szolgáltatásra szerződött kereskedőnél a SimplePay szolgáltatás 
használatával a Simple-fiókban mentett bankkártyájukkal bármilyen sikeres fizetési 
tranzakciót hajtanak végre.   

 
A Simple applikációban elérhető NFC fizetési funkción keresztül lebonyolított vásárlási tranzakciók a 
Játékban nem vesznek részt.  
 
A Főjátékban a Játékos annyiszor vesz részt, ahány a fentieknek megfelelő sikeres tranzakciót 
lebonyolított a Főjáték időtartama alatt. 
 
Sorsolás időpontja: 2021. november 03. 11:00 óra 
Sorsolás helyszíne: OTP Mobil Kft. székhelye. 
Sorsoláson közjegyző nem vesz részt. 
 
Főjáték nyereménye (Főnyeremény): egy darab Samsung QE55Q80AATXXH UHD QLED Smart LED 
típusú televízió kerül kisorsolásra. 
 
A Főjáték sorsolásán összesen 1 fő nyertes, és 3 fő pótnyertes került kisorsolásra. 
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1.2.  Aljátékok 

 
1.2.1. 1. Aljáték 
 

Az 1. Aljáték időtartama: 
Kezdő időpont: 2021.09.16. 00:01 óra 
Záró időpont: 2021. 10. 03. 24:00 óra 

 
Az 1. Aljátékban azok a természetes személyek vehetnek részt, akik az 1.Aljáték fenti időtartama 
alatt:  

a) a Simple applikációban a Simple-fiókban mentett bankkártyájukkal bármilyen sikeres 
vásárlási tranzakciót hajtanak végre, és/vagy 

b) bármely, a SimplePay szolgáltatásra szerződött kereskedőnél a SimplePay szolgáltatás 
használatával a Simple-fiókban mentett bankkártyájukkal bármilyen sikeres fizetési 
tranzakciót hajtanak végre.   

 
A Simple applikációban elérhető NFC fizetési funkción keresztül lebonyolított vásárlási tranzakciók a 
Játékban nem vesznek részt.  
 
Az 1. Aljátékban a Játékos annyiszor vesz részt, ahány a fentieknek megfelelő sikeres tranzakciót 
lebonyolított az 1.Aljáték időtartama alatt. 
 
Sorsolás időpontja: 2021. október 05. 11:00 óra 
Sorsolás helyszíne: OTP Mobil Kft. székhelye. 
Sorsoláson közjegyző nem vesz részt. 
 
Az 1. Aljáték nyereménye: egy darab, egy évre szóló MÁV START Klub VIP kártya kerül kisorsolásra. 
 
Az 1. Aljáték sorsolásán összesen 1 fő nyertes, és 3 fő pótnyertes került kisorsolásra. 
 

1.2.2. 2. Aljáték 
 

A 2. Aljáték időtartama: 
Kezdő időpont: 2021.10.04. 00:01 óra 
Záró időpont: 2021.10.17. 24:00 óra 

 
A 2. Aljátékban azok a természetes személyek vehetnek részt, akik a 2. Aljáték fenti időtartama alatt:  

a) a Simple applikációban a Simple fiókban mentett bankkártyájukkal bármilyen sikeres vásárlási 
tranzakciót hajtanak végre, és/vagy 

b) bármely, a SimplePay szolgáltatásra szerződött kereskedőnél a SimplePay szolgáltatás 
használatával a Simple fiókban mentett bankkártyájukkal bármilyen sikeres fizetési 
tranzakciót hajtanak végre.   

 
A Simple applikációban elérhető NFC fizetési funkción keresztül lebonyolított vásárlási tranzakciók a 
Játékban nem vesznek részt.  
 
A 2. Aljátékban a Játékos annyiszor vesz részt a Játékban, ahány a fentieknek megfelelő sikeres 
tranzakciót lebonyolított az 2. Aljáték ideje alatt. 
 
Sorsolás időpontja: 2021. október 19. 11:00 óra 
Sorsolás helyszíne: OTP Mobil Kft. székhelye. 
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Sorsoláson közjegyző nem vesz részt. 
 
A 2. Aljáték nyereménye: egy darab, 100.000 forint összeggel feltöltött Rossmann Ajándékkártya 
kerül kisorsolásra.  
A 2. Aljáték sorsolásán összesen 1 fő nyertes, és 3 fő pótnyertes kerül kisorsolásra.  
 

1.2.3. 3. Aljáték 
 
A 3. Aljáték időtartama: 
Kezdő időpont: 2021.10.18. 00:01 óra 
Záró időpont: 2021.10.31. 24:00 óra 

 
A 3. Aljátékban azok a természetes személyek vehetnek részt, akik a 3. Aljáték fenti időtartama alatt:  

a) a Simple applikációban a Simple fiókban mentett bankkártyájukkal bármilyen sikeres vásárlási 
tranzakciót hajtanak végre, és/vagy 

b) bármely, a SimplePay szolgáltatásra szerződött kereskedőnél a SimplePay szolgáltatás 
használatával a Simple fiókban mentett bankkártyájukkal bármilyen sikeres fizetési 
tranzakciót hajtanak végre.   

 
A Simple applikációban elérhető NFC fizetési funkción keresztül lebonyolított vásárlási tranzakciók a 
Játékban nem vesznek részt.  
 
A 3. Aljátékban a Játékos annyiszor vesz részt a Játékban, ahány a fentieknek megfelelő sikeres 
tranzakciót lebonyolított a 3. Aljáték ideje alatt. 
 
Sorsolás időpontja: 2021. október 02. 11:00 óra 
Sorsolás helyszíne: OTP Mobil Kft. székhelye. 
Sorsoláson közjegyző nem vesz részt. 
 
A 3. Aljáték nyereménye: 2022-ben megrendezésre kerülő, Bázis típusú vezetéstechnikai tréning 
(továbbiakban, mint Tréning) a Hungaroring területén található Groupama Tanpályán kerül 
kisorsolásra. 
A 3. Aljáték sorsolásán összesen 3 fő nyertes, és 5 fő pótnyertes kerül kisorsolásra. 
 

2. A Játék egyéb speciális szabályai 
 
A Játékban kisorsolt nyertes Játékos a nyereményeket az alábbi módon veheti át: 

• Főnyereményt: a Szervező székhelyén, előre egyeztetett időpontban személyesen, vagy 
futárszolgálattal kézbesítve a nyertes Játékos által megadott címre megküldve. 

• 3. Aljáték nyereményét: a Szervező által elektronikusan, a nyertes Játékos Simple-fiókban 
megadott e-mail címére küldve. 

• Többi nyereményt: a Szervező székhelyén, előre egyeztetett időpontban, személyesen, vagy 
futárszolgálattal kézbesítve a nyertes Játékos által megadott címre megküldve. 

 
A Szervező vállalja, hogy a nyeremények után esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi 
jövedelemadót és a nyereménnyel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb 
esetleges járulék összegét megfizeti, azonban a Nyertes játékost terhelik a Nyeremény átvételével, 
helyszínre való utazással kapcsolatos költségek.  
 
A Játékban nyereményként kisorsolásra kerülő egy évre szóló MÁV START Klub VIP kártya a 
https://www.mavcsoport.hu/mav-start/klubkartya/start-klub-vip-kartya honlapon elérhető START 
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Klub VIP kártyát jelenti, amely a Játék kezdő időpontjában elérhető MÁV tájékoztatás és feltételek 
szerint korlátlan számú, díjmentes utazást biztosít belföldön, minden kocsiosztályon, bármely 
vonatnemen. A kártya a nemzetközi forgalomban a 15%-os RAILPLUS kedvezmény igénybevételére is 
jogosítja tulajdonosát, valamint szombatonként egy útitársa számára is 50% kedvezményt nyújt. A 
kártya részletes feltételei a fenti linken elérhető honlapon találhatók meg. 
 
A MÁV Start Klub VIP kártyát a Szervező rendeli meg a MÁV-tól a nyertes kisorsolását és a nyertesről 
készült igazolványkép fotó és a nyertes MÁV által kért egyéb adatai rendelkezésre bocsátását 
követően, annak díját közvetlenül a Szervező fizeti meg a MÁV felé. A MÁV START Klub VIP kártya egy 
igazolványképpel ellátott, névre szóló utazási kártya, amelynek MÁV által történő kiállításához 
feltétlenül szükséges a nyertes Játékosról készült igazolványkép, a Játékos neve, személyi igazolvány 
száma, lakcíme, születési helye és ideje, e-mail címe, mobiltelefon száma és levelezési címe 
megküldése a Szervező és azon keresztül a MÁV részére. A nyertes Játékosról a MÁV részére 
átadandó személyes adatok körét a MÁV határozza meg. Ezen adatok megadása nélkül a Szervező 
nem tudja a kártyát a MÁV-tól megrendelni és a nyertes Játékos nem tudja a kártyát átvenni. 
 
A Szervező a nyertes Játékos fotóját és fent felsorolt egyéb személyes adatait a MÁV Start Klub VIP 
kártya, mint nyeremény igénylése és megrendelése és a kártya MÁV által történő kiállítása céljából a 
MÁV-hoz történő továbbítása céljára kezeli a nyertes Játékos GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 
szerinti hozzájárulása alapján. Az adatkezelés időtartama: a nyeremény nyertes Játékosnak történő 
átadásáig. A nyertes Játékos az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ebben 
az esetben a Szervező nem tudja a nyertes Játékos nevére elkészíttetni a MÁV Start Klub VIP kártyát, 
a nyertes Játékos maga köteles ebben az esetben a nyereményével kapcsolatos MÁV ügyintézésre, a 
nyereménye MÁV-tól való megrendelésére és a nyereménye MÁV-tól való átvételére. 
 
A Szervező a nyertes Játékos fotóját és nevét továbbítja a MÁV-START Vasúti Személyszállító 
Zártkörűen Működő Részvénytársasághoz (Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 
Cégjegyzékszám: 01-10-045551 A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 
Adószám: 13834492-2-44 E-mail: ertekesites@mav-start.hu) a MÁV Start Klub VIP kártya elkészítése, 
kiállítása céljára. A MÁV Start Klub VIP Kártyával kapcsolatos feltételekre és az azzal kapcsolatos MÁV 
adatkezelésre egyebekben a MÁV adatkezelési tájékoztatója és üzletpolitikai feltételei és 
szabályozása alkalmazandók. 
 
A Játékban nyereményként kisorsolásra kerülő 100.000 forint összeggel feltöltött Rossmann 
Ajándékkártya https://www.rossmann.hu/cegunkrol/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/lepje-meg-
szeretteit-karacsonyra-rossmann-ajandekkartyaval- honlapon elérhető Rossmann ajándékkártyát 
jelenti, amely a Játék kezdő időpontjában elérhető Rossmann tájékoztatás és feltételek szerint a 
feltöltéstől számított 12 hónapon belül minden Rossmann üzletben felhasználható. A Rossmann 
ajándék kártya egyenlege a www.huseges-vagyok.hu oldalon ellenőrizhető. A Rossmann ajándék 
kártya nem újratölthető, nem visszaváltható és készpénzre nem váltható. A kártya részletes feltételei 
a fenti linken elérhető honlapon találhatók meg. 
 
A Játékban nyereményként kisorsolásra kerülő Bázis típusú vezetéstechnikai tréning a 
https://tanpalya.hu/2020/hu/szolgaltatasok/treningek/bazis-trening honlapon elérhető tréninget 
jelenti, amely a Játék kezdő időpontjában elérhető „Tanpálya” Vezetéstechnikai Centrum Kft.  
tájékoztatás és feltételek szerint a Groupama Tanpályán kerül megrendezésre a nyertes Játékos saját 
személygépjárművével. A tréning megrendezésének 2022. évben aktuális időpontját Szervező, a 
„Tanpálya” Vezetéstechnikai Centrum Kft., és nyertes Játékosok előzetesen egyeztetik.  
 
A Szervező a nyertes Játékosok nevét továbbítja a „Tanpálya” Vezetéstechnikai Centrum Kft-hez 
(Székhely: 2146 Mogyoród, Hungaroring út 10. Cégjegyzékszám: 13-09-078681) a Tréningen való 
részvétel biztosításához. A Tréninggel kapcsolatos feltételekre, az azzal kapcsolatos adatkezelésre és 

https://www.rossmann.hu/cegunkrol/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/lepje-meg-szeretteit-karacsonyra-rossmann-ajandekkartyaval-
https://www.rossmann.hu/cegunkrol/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/lepje-meg-szeretteit-karacsonyra-rossmann-ajandekkartyaval-
http://www.huseges-vagyok.hu/
https://tanpalya.hu/2020/hu/szolgaltatasok/treningek/bazis-trening
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egyebekben a „Tanpálya” Vezetéstechnikai Centrum Kft. adatkezelési tájékoztatója és általános 
szerződési feltételei alkalmazandók. 
 
A Játékra egyebekben a Honlap ÁFF rendelkezései és a Honlapon található adatkezelési tájékoztató 
vonatkoznak. 
 
Budapest, 2021.09.15. 


