
SORSOLÁSI JEGYZŐKÖNYV 

Ericsson 5G Minigame 

 

Sorsolás helyszíne:  1094 Budapest, Páva utca 13. 

Sorsolás időpontja:  2021. október 1. 13:00 

Jelen vannak:  Sorsolási Bizottság tagjai  

 Sorsoló 

Sorsolási bizottság tagjai:  Orova Balázs bizottsági elnök 

  Varga Cecilia bizottsági tag 

  Kiss Luca Zsuzsanna bizottsági tag 

Sorsoló:   Tőrös Dávid 

Résztvevők:  

A bizottság tagjai megállapították, hogy jelen sorsoláson a Ericsson Magyarország Kft. (1117 Budapest, 

Magyar Tudósok körútja 11.) (továbbiakban “Szervező”) által szervezett és az EcoSim Üzleti Szimulációk 

Kft. (1094, Budapest, Páva utca 13.) (továbbiakban “Lebonyolító”) által lebonyolított Ericsson 5G 

Minigame nyereményjátékban a 2021.09.01. 0:00 és 2021.09.30. 23:59 között regisztrált Játékosok 

közül azok vesznek részt, akik a legmagasabb pontszámot érték el.  

A promócióban 73 egyedi felhasználó játszott (Játékszabályzat 6-os pont), amelyek közül 69 Játékos ért 

el maximális pontszámot (1 788 000). A fennálló pontegyenlőség miatt a sorsolásban 69 fő vesz részt.  

A bizottság tagjai megállapították, hogy a sorsolásban résztvevő Játékosok e-mail címei egyediek, így ez 

alapján elvégezhető a sorsolás és ez alapján egyértelműen azonosíthatóak a nyertesek. 

A bizottság tagjai a játékmenetek ellenőrzése után megállapították, hogy a maximális pontszámot elérő 

játékosok jogosultan kapták a pontszámaikat, a rendszerrel való visszaélés nem állapítható meg, 

valamint a Játékszabályban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelelnek, és nem áll fenn 

a játékból történő kizárás bármely feltétele.  

A bizottság tagjai megállapították, hogy a sorsolásban résztvevők korábban még nem nyertek a 

nyereményjátékban, így részt vehetnek a sorsoláson.  

Nyertesek kisorsolása:  

A sorsoláson 1 nyertes, valamint 1 pótnyertes kisorsolására kerül sor. Véletlenszerűség elvének eleget 

tevő gépi sorsolás útján történik az nyeremények kiosztása. A kisorsolt nyerteseket, a megadott 

adatoknak megfelelően, 3 munkanapon belül elektronikus levélben értesítjük. A kapott e-mailre 3 napon 

belül várunk választ, hogy a nyertes igényt tart-e a nyereményére. A visszautasított nyereményt a 

pótnyertes kapja meg. 

Nyeremény: 

• 1 db DJI Mavic Mini drón 

https://www.5gchallenge.hu/api/data/hu/2/Ericsson_5G_Minigame_jatekszabaly_20200106.pdf


Nyeremény átvétele:  

A nyertesek a játék során megadott e-mail címükre küldött üzenetben kapnak tájékoztatást a 

nyereményének átvételi helyéről és módjáról.  

Sorsolás menete:  

A Bizottság véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolás felügyeletét végzi. A Bizottság a 

programot (https://www.random.org/lists/) a nyereménysorsolásban részt vevők között 3 

próbasorsolás után megállapította, hogy az valóban véletlenszerűen választ ki a játék résztvevői közül 

megadott számú nyertest. Ezután a megadott számú nyertesek és pótnyertesek sorsolását lefolytatja a 

Sorsoló. A sorsolásról képernyőfelvétel készült. 

A Nyertes név szerinti felsorolása:  

Helyezés Név, becenév Nyeremény 

1. Balatoni Kornél, Kornél 1 db DJI Mavic Mini drón 

 

A pótnyertesek név szerinti felsorolása:  

Helyezés Név, becenév 

2. Tóth Zsolt, Mirrmurr 

 

A nyertesek és pótnyertesek listáját a 2021. október 1. és 2021. október 31.  között a 

https://www.5gchallenge.hu/games/game_2021_all_year weboldalon teszi közzé. 

Kelt: Budapest, 2021. október 1. 

 

Bizottság elnöke 

Orova Balázs 

 

Bizottság tagja     Bizottság tagja     Sorsoló 

Varga Cecilia     Kiss Luca Zsuzsanna    Tőrös Dávid 

https://www.random.org/lists/
https://www.5gchallenge.hu/games/game_2021_all_year

