
 
Nők Lapja - Mit olvas a könyvtáros? 

Nyereményjáték szabályzat 
 

Nyereményjáték szabályok, részvételi feltételek  
Örülünk, hogy játékosaink között üdvözölhetünk! Kérünk, hogy játék előtt alaposan tanulmányozd át a 
nyereményjáték tudnivalóit és a szabályokat! Jó játékot, sok sikert kívánunk!  
 

Nők Lapja - Mit olvas a könyvtáros? – Nyereményjáték szabályzat 
A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Central Médiacsoport Zrt.  (1037 
Budapest, Montevideo utca 9.) által üzemeltetett noklapja.hu weboldal 
(https://www.noklapja.hu/aktualis/2021/11/11/mit-olvas-a-konyvtaros/) alatt elérhető Nők Lapja - Mit olvas a 
könyvtáros?  Nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék), az adott Játéknál feltüntetett egyedi feltételekkel.  
 
A Játékok szervezője a Central Médiacsoport Zrt. (a továbbiakban: Szervező).  
 
A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a 
jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.  
 
 

1. A Játékban résztvevő személyek 
 

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel, 
magyarországi adószámmal rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek 
maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele 
(továbbiakban: Játékos).  
 
A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:  
• a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli 
hozzátartozói;  
• egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, 
vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.  
 
Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen 
Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően 
visszavonja. A kizárás tényéről a Central Média nem értesíti a Játékost.  
 
A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak és e-
mail címe biztonságos. A szervező nem fogadja el az adatbiztonságát veszélyeztető címeket, mint például a 
közösségi médiák által automatikusan generált címeket, vagy az olyan kiterjesztésű címeket, ahol az információ 
biztonságának feltételei nem megfelelőek. 
 

2. A Játék leírása 
 

A Játék, a Szervező hivatalos Nők Lapja oldalán megjelenített Mit olvas a könyvtáros? bejegyzésben található 
(www.noklapja.hu/aktualis/2021/11/11/mit-olvas-a-konyvtaros ). Itt olvasható a Játék leírása, tekinthetők meg 
az ahhoz kapcsoló anyagok. 
  
A Szervező által emailben kiküldött felhívásban szereplő könyvtárak és az ott dolgozó könyvtárosok 2021.11.11. 
és 2021.11.17. között nyereményjátékban vehetnek részt. A részvételhez a Játékosnak, a könyvtárosnak 
emailben szelfit (azaz olyan fényképet, amin csak és kizárólag a fényképet készítő személy szerepel) kell 
küldenie az aktuálisan olvasott könyvével együtt az alábbi email címre: 
noklapjakonyvklub@centralmediacsoport.hu. 

mailto:noklapjakonyvklub@centralmediacsoport.hu


 
A Játékos a könyvtára, mint munkahelye érdekében játszik és a könyvtár részére nyerheti meg a nyereményt. 
Egy könyvtárból több könyvtáros Játékos is jelentkezhet a játékra. 
 
A könyvtárasok – amennyiben lehetséges – a munkahelyi e-mail fiókjukból jelentkezhetnek a Játékra. 
Amennyiben ilyennel nem rendelkeznek, a jelentkezéssel egyidejűleg meg kell jelölnie a könyvtárat, mint 
munkahelyét, aminek érdekében részt vesz a nyereményjátékban. 
 
A kiküldött levélben és a játék leírásában meghatározott módon elkészített fotót, szelfit beküldők között, 1 
nyertest fogunk kisorsolni, aki megnyerhet egy (1 db), a Játék felhívásban látható könyvcsomagot a könyvtára 
részére. 
Továbbá kisorsolunk 10 további nyertest, könyvtárost, akik megnyerhetnek 1-1 db Nők Lapja Bookazine a 100 
legjobb könyv 2020/21 kiadványt a könyvtáruk, mint munkahelyük részére. 
 
 

3. A Játék időtartama 
 

Pontos időtartam: 2021.11.11. 08:00 -  2021.11.17. 23:59 
A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától a Játék utolsó napján 2021. 
november 17. napon 23:59 óráig lehet. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett 
jelentkezések érvénytelenek.  
A Játék időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező megfejtések a sorsoláson nem vesznek részt.  
 
 

4. Jelentkezés a Játékra, részvételi feltételek 
 

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban 
meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.  
 
A Játék részvételi feltételei:  
.  a felhívó levélben szereplő és a játékszabályzatban meghatározott módon elkészített fotó, szelfi 
. a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása, oly módon, hogy az adatok a Játékos 
személyazonosító okmányával bizonyíthatóak legyenek 
. az itt meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, 
valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte 
 
Egy Játékos csak legfeljebb egyszer vehet részt az adott Játékban. Ha valaki mégis többször jelentkezik, több 
email címmel vesz részt a Játékban, azt a Szervező valamennyi jelentkezését tekintve kizárja.  
 
A fotóval (továbbiakban képanyag) kapcsolatos előírások: 

a) A képanyagnak kifejezetten a Nyeremény tematikájához kell kapcsolódnia, a nyereményjáték 
feltételeknek mindenben meg kell felelnie. 

b) A képanyag semmiképpen nem foglalhat magába jogsértő, kiskorúakat veszélyeztető, erkölcsileg 
megosztó, a Central Média vagy harmadik személy érdekeit sértő, vagy egyébként a Nők Lapja 
https://www.noklapja.hu/felhasznalasi-feltetelek/ linken elérhető tartalmi szabályzatába ütköző 
tartalmat vagy ábrázolást. A képanyagnak különösen tiszteletben kell tartania az emberi méltóságot, a 
személyiségi jogokat, különösen képmáshoz, hangfelvételhez, személyes adatokhoz, magánélethez 
kapcsolódó jogokat és jogosultságokat, továbbá a szerzői jogokat és védjegy jogosultságokat.   

c) A képanyag nem ábrázolhat más harmadik személyt, gyermeket olyan helyzetben, ami sérti az emberi 
méltóságát, veszélyes számára, illetve nem tartalmazhat olyan vizuális megjelenítést, amely szellemileg, 
erkölcsileg, illetve fizikailag a kárára lehet, kihasználja a gyermekkorból adódó hiszékenységet, 
tapasztalatlanságot és érzésvilágát. 



d) A Central Média a képanyag tartalmát csak a szembetűnő, azonnal észlelhető jogsértés vagy jelen 
szabályzatba ütközés tekintetében tudja ellenőrzésnek alávetni, így a Pályázat tartalmáért kizárólagosan 
a Pályázó tartozik felelősséggel.  

e) A Nyereményjáték során a Játékoson kívül nem jelenhetnek meg más személyek (családtagok, barátok). 
f) A Játékos a pályázati anyag tartalmára vonatkozóan a noklapja.hu weboldalon és a noklapja.hu 

Facebook-oldalain (https://www.facebook.com/noklapja/) történő megjelenítéshez szükséges mértékű, 
időben a nyereményjáték lebonyolításához igazodó, nem kizárólagos, ingyenes felhasználási jogot 
enged a Central Média-nak.  Játékos a tartalom beküldésével szavatolja, hogy a tartalom 
vonatkozásában az itt rögzített felhasználási jog engedélyezésére jogosult. 

 
A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Central 
Médiának nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson.  
A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem 
befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit.  
 

5. Nyeremény 
 

Nyeremény:  
1 db könyvcsomag, mely az alábbi könyveket (14 db könyv) tartalmazza: 
Jo Nesbø: A féltékenység-szakértő és más történetek 
J. K Rowling: A karácsonyi malac 
Judithe Little: A Chanel nővérek 
Vrábel Krisztina: 4.160 grammos szénhidrátdiéta - Kedvencek könnyebben 
Sarah Penner: A méregkeverő patikárius 
J. K Rowling Harry Potter és az azkabani fogoly- hollóhátas kiadás 
Berg Judit: Lengemesék IV. a Nádtenger télen 
Tim Higgins: Tesla - Elon Musk és az évszázad fogadása 
Kaszás György: Gondolkodássuli 
Tóth Krisztina - Gryllus Vilmos: Dalok reggeltől estig  
Ella Carey: New York-i titok 
Vadas Zsuzsa: Hátizsákomban a glóbuszom 60 év a világ körül Vadas Zsuzsa 
Vekerdy Tamás: Kisgyerekek - óvodások 
Arne Dahl: Hajsza 
  
és 10 db Nők Lapja Bookazine a 100 legjobb könyv 2020/21 kiadvány. 
 
Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos, aki 
a munkahelye részére nyerheti meg a megjelölt ajándékokat.  
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi 
ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a 
nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.  
 
Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt termék vagy 
szolgáltatás, akkor ahhoz értékben hasonló nyeremény kerül átadásra.  
A nyeremények kizárólag a könyvtár részére szólnak, másra át nem ruházhatók. A nyeremények semmilyen 
esetben nem válthatók át pénzre.  
A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Szervező és a Játékos kötelesek 
együttműködni.  
 
A Central Média vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi 
jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges 
járulék megfizetését is vállalja. A Szervező nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), 
felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.  
A Szervező a Játékban felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol ki.  



 
 
 

6. Sorsolás 
 
A sorsolás dátuma: 2021. november 18. 14:00 
Azon Játékosok, akik a Játékban részt vettek és az abban felsorolt feltételeknek és jelen Szabályzatnak 
maradéktalanul megfelelnek, részt vesznek a nyereménysorsoláson. A sorsolás minden esetben egy 
véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal, a Central Média három munkavállalójából 
álló sorsolási bizottság előtt történik, melyről a sorsolási bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv 
készül.  
 
A sorsolás alkalmával pótnyertesek sorsolására kerülhet sor. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem 
jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, 
pótnyertesek sorsolására kerülhet sor. A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, 
aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja.  
Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a sorsolás után a neve nyilvánosságra hozatalára 
vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.  
A már kisorsolt Játékosok a sorsolás további részében nem sorsolhatók ki újra. 
 

7. Nyertesek értesítése 
 

A nyerteseket a Central Média a sorsolás napján email üzenetben értesíti őket. A nyeremények kézbesítéséhez, 
igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím és telefonszám megadása a Central Média részére email 
üzenetben. Kérjük, hogy ezen adataikat nyilvános bejegyzésben ne írják meg!  
 

8. A nyeremények kézbesítése, átvétele 
 

A Játékosok kötelesek együttműködni a Central Médiával a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele 
érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a 
továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.  
A nyereménytárgyakat a Central Média kézbesíti a nyertes könyvtárak részére. A nyeremények kézbesítéséhez 
elengedhetetlenül szükséges a Játékos értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása. A Central Média 
mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, azonban a postázás általában hosszú 
átfutási idővel történik. Kérjük kedves nyerteseink türelmét!  
 
A nyereményeket kizárólag Magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Játékosoknak áll 
módunkban postázni. A Central Média a nyereményt egy alkalommal kézbesíti.  
A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható. A Nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére,  
- ha a Szervező megkeresésére 5 munkanapon belül nem válaszol  
- ha egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis e-mail címmel vett részt egy Játékos a Játékban, 
mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;  
- ha egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja 
vagy próbálta;  
- ha jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.  
 
A Central Média nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítése során felmerülő hibákért vagy 
hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg. 
Amennyiben a nyertes a sorsolást követő 30 napon belül, az előre egyeztetett időpontban a nyereményt nem 
veszi át, úgy a nyereményre szóló jogosultságát véglegesen elveszíti. 
A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal 
visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de 
legkésőbb a sorsolást követő 14 napon belül köteles tájékoztatni a Szervezőt.  
 



 
 
 

9. Adatkezelés 
 

 
A Játékosok személyes adatainak kezelésére a jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató irányadó. Az itt nem 
szabályozott kérdéseket a Central Médiacsoport Zrt. Általános Adatkezelési tájékoztatója fejti ki részletesen (link: 

https://centralmediacsoport.hu/company/adatkezelesi-tajekoztato/ ). 

 
1. Az adatkezelő adatai  
Adatkezelő, üzemeltető: Central Médiacsoport Zrt.  
Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 9. Central Médiacsoport Zrt. 1872 Budapest  
E-mail: info@centralmediacsoport.hu Web: www.centralmediacsoport.hu  
Telefon: +36 1 437 1100 Fax: +36 1 437 3737  
Adószám: 25087910-2-41 Cégjegyzékszám: 01-10-048280  
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága  
 
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@centralmediacsoport.hu  
Cégjegyzésre jogosult törvényes képviselő: Varga Zoltán, igazgatósági tag 
 
Adatbiztonság HTTPS protokoll titkosított adatátvitelhez.  
A Central Médiacsoport Zrt. a Drávanet Zrt.-nél telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja a személyes 
adatokat. 
 
 
2. Adatkezelési cél, jogalap és időtartam 
A Játékban történő részvétel során a Játékos adatainak alábbi adatkezelési célból történő kezeléséhez járul 

hozzá, illetve az alábbiak szerinti jogalap keletkezik. A Játék során kapott adatokat kizárólag a cél 

megvalósulásáig és a jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatkezelő. 

 

https://centralmediacsoport.hu/company/adatkezelesi-tajekoztato/
http://www.centralmediacsoport.hu/


A nyereményjáték során beküldött 
fényképek kizárólag a 

nyereményjátékkal kapcsolatos 
nyilvános közzététele a www.noklapja.hu 
és a Nők Lapja Facebook-oldalán 
https://www.facebook.com/noklapja és 
(https://www.instagram.com/noklapja.h
u Instagram oldalon) weboldalon  

A Pályázat lebonyolítása, 

átláthatóság biztosítása 

 

Az érintett hozzájárulása, 

amelyet a beküldő 

Játékos szavatol 

A Pályázat időtartama és 

azt követő 6 hónap 

 

A Central Médiacsoport Zrt. adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről 

(Igényérvényesítési cím: noklapja@centralmediacsoport.hu, Central Médiacsoport Zrt., 1037 Budapest, 
Montevideo utca 9.) és egyéb a jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről az Általános 
Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.  
 
3. Adattovábbítások és a továbbítás címzettjei  
a) A nyereménnyel kapcsolatos adminisztráció során a játékosok személyes adatai és nyeremények adatai a 
NAV részére kerül továbbításra jogi kötelezettség teljesítése során.  
b) Jogi vita, hatósági eljárás vagy csalárd magatartás esetén az érintett játékos adatai az adatkezelővel 
együttműködő jogi képviselőkhöz illetve tanácsadókhoz kerül továbbításra.  
c) A Szervező a Nyertes nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait a GLS General Logistics Systems Hungary 
Kft. (2351 Alsónémedi, Északi Iparterület, GLS Európa u. 2.) részére átadja.  
 
 
4. Az érintett jogai és jogorvoslat  
Részletes tájékoztatást a Central Médiacsoport Zrt. Általános Adatkezelési Tájékoztató X. pontja fejti ki 

részletesen (link: https://centralmediacsoport.hu/company/adatkezelesi-tajekoztato/ ).  

Kezelt adatok és az adatkezelés 

megnevezése 

Az adatkezelés célja  Az adatkezelés 

jogalapja 

Időtartam 

A Játékban résztvevő játékos email címe 

és neve, munkahelye 

A játék lebonyolítása, 

beleértve a sorsolást  

Az érintett hozzájárulása a játék időtartama és azt 

követő 6 hónap  

A Játékban résztvevő játékos email címe 

és neve, munkahelye 

Átláthatóság biztosítása, 

többszörös regisztráció 

kiszűrése 

A Central Média és 

játékosok jogos érdekén 

alapuló érdekmérlegelés, 

jogos érdek: a játék 

tisztességessége, 

egyenlő esélyek 

biztosítása 

a játék időtartama és 

azt követő 6 hónap 

A nyertes, pótnyertes neve és e-mail 

címe.  

 

Átláthatóság 

biztosítása 

A Central Média jogos 

érdekén alapuló 

érdekmérlegelés, jogos 

érdek: bizalomépítés, a 

játék tisztaságának 

demonstrálása. 

 

a sorsolást követő 6 

hónapig  

 

A nyertes, pótnyertes adatainak 
kezelése (név, telefonszám, lakcím 
vagy tartózkodási hely) 

A nyerteshez kapcsolódó 

adminisztráció, a 

nyeremény átadása, 

nyereményhez kapcsolódó 

adófizetési kötelezettség 

teljesítése 

Jogi kötelezettség 

teljesítése, az adózás 

rendjéről szóló 2003. évi 

XCII. törvényen, a 

számvitelről szóló 2000. 

évi C. törvény, a 

személyi 

jövedelemadóról szóló 

1995. évi CXVII. törvény 

8 év 

http://www.noklapja.hu/
https://www.facebook.com/noklapja
mailto:noklapja@centralmediacsoport.hu
https://centralmediacsoport.hu/company/adatkezelesi-tajekoztato/
https://centralmediacsoport.hu/company/adatkezelesi-tajekoztato/
https://centralmediacsoport.hu/company/adatkezelesi-tajekoztato/


 
10. Felelősség 

 
A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a 
Central Média nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi 
következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) 
a Central Média-nak általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel 
járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.  
 
A Central Média a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a 
felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, 
meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében 
érvényesítheti.  
 
A Central Média kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való 
részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett 
késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő 
részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel 
kapcsolatos, a Central Média-val vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.  
 
A Central Média a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra 
való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Central Média nem vállal továbbá felelősséget azért, 
ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai 
okokból időszakosan nem érhető el. A Central Média nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az 
Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett 
hibákért és ezek következményeiért.  
 
Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely 
hatóság illetve bíróság a Central Médiával szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos 
köteles minden a Central Média által megkövetelt intézkedést megtenni és a Central Médiának megtéríteni 
minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget (beleértve a sérelemdíjat is), ami a Central Médiát a Játékos 
bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.  
 

11. Egyéb 
 

A Central Média fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.  
 
A Szabályzat elérhető a Nők Lapja magazin weboldalán (www.noklapja.hu/aktualis/2021/11/11/mit-olvas-a-
konyvtaros) Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon az 
noklapja@centralmediacsoport.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel nevét és email címét és a 
Játék elnevezését, Mit olvas a könyvtáros? 
 
 

Kelt: Budapest, 2021. november 11. 
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