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Dr. Gabnai Mária közjegyző 
9021 Győr, Aradi vrt. u. 20. I./5. 
: 9002 Győr, Pf. 512 
/Fax: 96/336-111 
E-mail: gabnai.maria@t-online.hu 

 

21019/Ü/781/2016.                                                         

 
 T A N Ú S Í T V Á N Y  

 
 

 

Doktor Vass Máté, mint Doktor Gabnai Mária győri 5. számú székhelyre (székhely: 9021 

Győr, Aradi vértanúk útja 20. I./5.) kinevezett közjegyző közjegyzőhelyettese  megjelentem 

Gönyűn, 2016. (kettőezer-tizenhatodik) év július hónap 25. (huszonötödik) napján 1730 órakor  

a Gönyűi Honismereti Egylet (székhelye: 9071 Gönyű, Irányi Dániel utca 10.) képviseletében 

eljáró Szórádi Csaba  részéről előterjesztett  közjegyzői okirat-szerkesztési eljárására irányuló 

előzetes felkérésre, hogy a 9071 Gönyűn, az Egylet szervezésében megtartott „Duna Nap 

2016  Földön Vízen Levegőben Fesztivál” elnevezésű program keretében meghirdetett 1800 

órai kezdettel lebonyolítandó nyereménysorsoláson történteket közjegyzői tanúsítványban - 

jegyzőkönyvbe foglaltan - tanúsítsam. -------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Jelen vannak: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Pongráczné Singer Johanna Éva, a Gönyűi Honismereti Egylet társelnöke, aki 

személyazonosságát a felmutatott 160674SA számú személyazonosító igazolvánnyal 

igazolta, a sorsolási bizottság elnöke -------------------------------------------------------------  

- Horváth Szabolcs, aki személyazonosságát a felmutatott 614563SA számú 

személyazonosító igazolvánnyal igazolta, a sorsolási bizottság tagja, a program 

főszervezője -------------------------------------------------------------------------------------------  

- Lukács Béla, aki személyazonosságát a felmutatott 419419SA számú személyazonosító 

igazolvánnyal igazolta, a sorsolási bizottság tagja, a program főszervezője, ------------  

- Hécz Dániel aki személyazonosságát a felmutatott 490870AE számú személyazonosító 

igazolvánnyal igazolta, a sorsolási bizottság tagja, a program főszervezője, ------------  

- doktor Vass Máté közjegyzőhelyettes. ----------------------------------------------------------  
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 ---------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------- 

1. A nyereményhúzást megelőzően a sorsolási bizottság Elnöke ismertette a  nyereményjáték 

sorsoláson való részvétel feltételeit. --------------------------------------------------------------------

Ezek a következők: A fesztivál ideje alatt, azaz 2016. (Kettőezer-tizenhatodik) év július hó 

25. (huszonötödik) napján  a fesztivál területén lehetőség volt az odalátogatók számára 

sorsjegyeket /tombolákat/ vásárolni a 10 (tíz) óra 00 (nulla) perckor tartott megnyitó után. Az 

árusítás vége 18 (tizennyolc) óra 00 (nulla) percig tartott. A sorsoláson azon tombolák 

vesznek részt, melyekből a vásárolt játék-szelvényeket az erre a célra helyszínen elhelyezett 

lezárt sorsolási urnába elhelyezték. -----------------------------------------------------------------------  

Az urnát a közjegyzőhelyettesnek felügyeletre átadták.  ----------------------------------------------  

18 (tizennyolc) óra 15 (tizenöt) perckor a sorsolási bizottság Elnöke felhívására a sorsolás 

megkezdődik. A sorsolás módja, kézi húzás. ---------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A nyertes szelvények kihúzására a bizottság jelenlétében kerül sor, és amennyiben a 

kihirdetett nyertes a helyszínen tartózkodik, és az ellenőrző szelvényt felmutatva a 

nyereményért jelentkezik, úgy azt nyomban a sorsolási bizottság elnökétől átveheti. ------------  

A sorsolás lebonyolítása: minden nyereménytárgy kap egy sorszámot. A nyerteseket a 

megvásárolt nyereményszelvény alapján sorsolják ki és a sorsolás helyén vehetik át a 

nyereményüket. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pót-nyertes húzására nem kerül sor. --------------------------------------------------------------------- 

Amennyiben a kihúzott szám nyertese nem tartózkodik a helyszínen, úgy nyereményét, az 

ellenőrző szelvény felmutatásával előre egyeztetett időpontban, a húzástól számított   90, azaz 

kilencven napon belül  veheti át. ----------------------------------------------------------------------- 

A helyszínen át nem vett nyeremények a fesztivál hivatalos honlapján meghirdetésre 

kerülnek. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Ezt követően kerül sor az nyeremények kihúzására. A  lezárt, és a bizottság által felnyitott  

gyűjtőládából a nyertes szelvényeket Pongráczné Singer Johanna Éva emeli ki, és hirdeti 

ki: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Nyeremény megnevezése nyertes 

szelvény 

száma: 

Nyeremény 

sorszáma 

helyszínen 

átvette 

1. nyeremény Autó tesztvezetés Kék 149 13 nem 

2. nyeremény Fitness bérlet Kék 206 2 nem 
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3. nyeremény Fitness bérlet Rószaszín 54 3 x 

4. nyeremény fitness havi bérlet Kék 298 4 nem 

5. nyeremény fitness havi bérlet Rózsaszín 131 5 x 

6. nyeremény Törpe ABC ajándék  Rózsaszín 162 6 x 

7. nyeremény Anker Éttermem  

Étkezési utalvány  

Kék 203 8 x 

8. nyeremény virágláda Kék 139 9 x 

9. nyeremény virágláda Rózsaszín 164 10 x 

10. 

nyeremény 

kaspó Kék 151 11 x 

11. 

nyeremény 

Alkoholos ital Kék 249 14 nem 

12. 

nyeremény 

Alkoholos ital Rózsaszín 109 15 x 

13. 

nyeremény 

Alkoholos ital Kék 340 16 x 

14. 

nyeremény 

Ajándéktárgy pezsgő Rózsaszín 126 17 nem 

15. 

nyeremény 

Ajándéktárgy pezsgő Rózsaszín 392 18 x 

16. 

nyeremény 

Alkoholos ital Rózsaszín 171 19 x 

17. 

nyeremény 

akácméz Rózsaszín 355 12 x 

18. 

nyeremény 

Alkoholos ital Kék 132 20 x 

19. 

nyeremény 

Alkoholos ital Rózsaszín 144 21 x 

20. 

nyeremény 

Alkoholos ital  Rózsaszín 45 22 x 

21. 

nyeremény 

Alkoholos ital Kék 279 23 x 

22. Alkoholos ital Rózsaszín 142 24 x 



4 
 

nyeremény 

23. 

nyeremény 

Alkoholos ital Rózsaszín 83 25 x 

24. 

nyeremény 

Alkoholos ital Kék 296 26 x 

25. 

nyeremény 

Alkoholos ital Rózsaszín 178 27 x 

26. 

nyeremény 

Alkoholos ital Rózsaszín 25 28 nem 

27. 

nyeremény 

Alkoholos ital Rózsaszín 332 29 x 

28. 

nyeremény 

Alkoholos ital Kék 173 30 x 

29. 

nyeremény 

Ékszer Kék 166 31 x 

30. 

nyeremény 

Ajándék Kék 339 33 nem 

31. 

nyeremény 

Ajándék Rózsaszín 168 34 nem 

32. 

nyeremény 

Nyomtató Rózsaszín 79 7 x 

33. 

nyeremény 

Sétarepülés Kék 137 32 x 

FŐDÍJ 70.000,-Ft értékű karóra kék 228 1 x 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. A nyertes a nyereményét az  ellenőrzőszelvény felmutatásával veheti át, amely szelvénynek 

tartalmaznia kell a sorszámot és a Honismeretei Egylet bélyegző lenyomatát. Aki 

nyereményét nem tudta a helyszínen személyesen átvenni azt megteheti a sorsolástól 

számított 90 (kilencven) napig. ----------------------------------------------------------------------------  

4. A nyereményjáték sorsolása 19 (tizenkilenc) óra 00 (nulla) perckor zárult le. ---------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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5. Közjegyző-helyettes ezen jegyzőkönyvet elkészítettem, tanúsítom, hogy a jegyzőkönyv a 

jelenlétemben lefolytatott nyeremény sorsolást a valóságnak megfelelően  tartalmazza. 

Gönyű, 2016.  (kettőezer-tizenhatodik) év június hó 25. (huszonötödik) napján.------------------ 

 

 

 

doktor Vass Máté 

doktor Gabnai Mária közjegyző közjegyzőhelyettese 
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Közjegyző tanúsítom, hogy a fenti 21019./Ü./781./2016. számú jegyzőkönyv a jelenlétemben 

lefolytatott sorsolást, a valóságnak megfelelően tartalmazza -----------------------------------------  

Győr, 2015.  (kettőezer-tizenötödik) év május hó 29. (huszonkilencedik) napján.----------------- 

 

 

 

 

 

doktor Gabnai Mária  

közjegyző  

 

 

                         

 

 


