
   

 

   

 

„NEUMANN NEXT – ONLINE PÉNZÜGYI JÁTÉKSOROZAT” 

JÁTÉKSZABÁLYZAT 

 

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

1.1. Az MNB-EduLab Kompetencia Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 
1013 Budapest, Krisztina körút 55.; cégjegyzékszám: 01-09-386367) (a továbbiakban: MNB-
EduLab Kft.), a Pénziránytű – Alapítvány a Tudatos Pénzügyekért (székhely: 1122 Budapest, 
Krisztina körút 6., bírósági nyilvántartási száma: 01-01-0010642) (a továbbiakban: 
Pénziránytű) és a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány (székhely: 1014 Budapest, Úri utca 
72.; nyilvántartási száma: 01-01-0012866; a továbbiakban: PADME) közösen Neumann János 
születésének 120. évfordulója alkalmából országos szinten hat (6) hónapon át tartó online 
pénzügyi játéksorozatot, „NEUMANN NEXT – ONLINE PÉNZÜGYI JÁTÉKSOROZAT” néven 
nyereményjátékot (a továbbiakban: Játék) hirdet. 

A Játék lebonyolítására vonatkozóan a jelen Játékszabályzatban foglaltak az irányadók. 

2. SZERVEZŐK 

2.1. A „NEUMANN NEXT – ONLINE PÉNZÜGYI JÁTÉKSOROZAT” elnevezésű 
nyereményjáték szervezője és lebonyolítója az MNB-EduLab Kft., a Pénziránytű, valamint a 
PADME (a továbbiakban: „Szervezők”).  

2.2. A Szervezők fenntartják maguknak a jogot jelen Játékszabályzat módosítására, illetve 
kiegészítésére. A módosításokról a Játékosok a Játék honlapján https://neumann-
next.penziranytu.hu/ értesülhetnek. 
2.3. A Szervezők kijelentik, hogy a Játék a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi 
XXXIV. törvény alapján nem minősül szerencsejátéknak vagy bejelentés-köteles tombolának, 
ajándéksorsolásnak, így az szabadon, engedély és bejelentés nélkül szervezhető. 

2.4. Jelen szabályzat a Szervezők által létrehozott https://neumann120.penziranytu.hu/ 
weboldalon (a továbbiakban: weboldal) meghirdetett hat (6) fordulós kvízverseny 
formájában történő Játékra vonatkozik. 

2.5. A jelen szabályzatban foglaltakért, továbbá a Játékkal kapcsolatos kötelezettségek 
teljesítéséért a kizárólagos felelősség a Szervezőket terheli. 

2.6. A   Játék   szervezését, bonyolítását, a nyereménysorsolást, valamint az adatkezelést, 
a nyertesek értesítését és a nyeremények kézbesítését kizárólag a Szervezők végzik. 

3. JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK 

3.1. A Játékban kettő kategóriában lehet nevezni: 

1. „Középiskolás” kategória: 

Magyarországi középfokú oktatási intézményben, aktív tanulói jogviszonnyal 
rendelkező 14-22 év közötti diákok vehetnek részt. A regisztráció során 18. 
életévüket be nem töltött diákok kizárólag törvényes képviselőjük hozzájárulásával 
regisztrálhatnak. 
 
2. „Felsőoktatás” kategória: 
Magyarországi felsőoktatási intézményben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, 
18-28 év közötti hallgatók vehetnek rész a jelen Szabályzatban foglaltak szerint (a 
továbbiakban együtt: „Játékos”). 

https://neumann120.penziranytu.hu/


   

 

   

 

 
3.2. A Játékos a Játékban való részvétel előtt köteles tájékozódni a jelen Szabályzat 
rendelkezéseiről, a Szervezők a tájékozódás elmulasztásából eredő esetleges 
következményekért felelősséget nem vállalnak. 

3.3. A Játékban való részvétel önkéntes és ingyenes, nem feltétele a Szervezők 
szolgáltatásainak igénybevétele. A Játékban való részvételre irányuló kifejezett ráutaló 
magatartás jelentkezésnek minősül, ha a Játékos a nyeremény megszerzése érdekében a 4. 
pont első bekezdésében foglaltaknak eleget tesz. 

3.4. Az egyes fordulók végén, illetve a Játék végén a Szervezők felveszik a kapcsolatot a 
nyertesekkel adataik egyeztetése céljából. A Játékban résztvevők vállalják, hogy 
nyertességük esetén együttműködnek a Szervezőkkel a nyeremény átadása céljából. 

3.5. Az internetes oldal megnyitása adatforgalommal járhat, amelynek esetleges költsége 
a Játékost terheli és a költség mértéke függhet a Játékos internetszolgáltatójától, a 
szolgáltatás díjcsomagjától és annak konstrukciójától. 

3.6. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, 
teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló 
technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolja olyan a Szervezőkön 
kívülálló tényező, mint például, de nem kizárólagosan: kapcsolati hiba, a szerver 
számítógépeinek teljesítménye, a hálózati leterheltség és torlódás, a lefedettség, valamint a 
biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervezők e bekezdésben írtakból fakadó 
mindennemű felelősségtől mentesülnek. 

3.7. A játékból a Szervezők kizárják azt a Játékost, aki bármilyen módon veszélyezteti a 
Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzat mellékletét képező Adatvédelmi 
Tájékoztatóban (a továbbiakban: Adatvédelmi Tájékoztató) meghatározott hozzájárulását a 
Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a 
Szervezők a Játékosnak külön értesítést nem küldenek. 

3.8. A Szervezők jogosultak saját belátásuk szerint külön értesítés, jóvátétel, kártérítés és 
indokolás nélkül kizárni – a fentebb felsorolt eseteken kívül - azt a Játékost a Játékból: 

− aki nem, illetve nem lett volna jogosult részt venni a Játékban, így különösen, ha 
regisztrációja nem felel meg a jelen Szabályzatban foglalt követelményeknek, vagy 
egyébként jogszabályt sért; 

− aki a Szervezők alkalmazottja, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. 
pontjában meghatározott hozzátartozója; 

− aki bármilyen módon megsérti a jelen Szabályzat rendelkezéseit, vagy a Játékkal 
összefüggésben egyébként jogszabályt, más jogát, és/vagy jogos érdekét sérti, illetve 
erre nézve alapos gyanú merül fel; 

− aki a megadott határidőn belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezőkkel; 

− aki valótlan vagy hibás személyes adatokat küld meg a Szervezők részére, vagy 
szándéka egyéb módon arra irányul, hogy a Játékban valótlan, vagy a valós Játékostól 
eltérő más személyt jogosítson nyereményre vagy az eredeti Játékostól eltérő más 
személyt regisztráljanak Játékosként. 

3.9. Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben 
harmadik személy vagy hatóság a Szervezőkkel szemben eljárást indít vagy igényt támaszt, 
úgy a Játékos köteles a Szervezőknek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt, 
költséget, ami a Szervezőket a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal 
összefüggésben éri. 



   

 

   

 

3.10. A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai 
megfelelnek a valóságnak. 

3.11. A 18. életévüket be nem töltött diákok kizárólag törvényes képviselőjük 
hozzájárulásával vehetnek részt a nyereményjátékban. A hozzájárulás jelen szabályzat 1. 
számú mellékletében található, valamint a https://www.penzmuzeum.hu/ oldalon lehet 
letölteni a verseny kiírásában. A 18. életévüket be nem töltött diákok kötelesek a Szervezők 
felszólítására, vagy a nyeremény átvételekor bemutatni a törvényes képviselő hozzájárulását. 
A törvényes képviselő hozzájárulásának beszerzése a Játékos kötelessége, Szervezőket a 
törvényes hozzájáruló nyilatkozat megszerzésével kapcsolatban semmilyen felelősség nem 
terheli. 
3.12. A Játékban nem vehetnek részt:  

− a Szervezők vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen 
személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) 1 pontjában meghatározott közeli hozzátartozói;  

− a Szervezők megbízásából a Játék előkészítésében és lebonyolításában 
közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, 
megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) 1 pontjában 
meghatározott közeli hozzátartozói; 

− akik a regisztráció során az adataikat hibásan, hiányosan, vagy nem adták meg; 

− azon 18. év alattiak, akik nem rendelkeznek törvényes képviselőjük 
hozzájárulásával. 

4. A REGISZTRÁCIÓ 

4.1. A Játékban való részvétel regisztrációhoz kötött.  

4.2. A regisztráció a Neumann Next weboldalán (https://neumann-
next.penziranytu.hu)érhető el. 
4.3. A Játékra jelentkezés a weboldalon keresztül történik, a regisztrációs űrlap kitöltésével 
és elküldésével. A regisztráció alkalmával az alábbi adatok kötelező megadni: 

• teljes név; 

• életkor; 
• Játékos kategória kiválasztása; 

• e-mail cím; 
• jelszó. 

 
4.4. A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos elfogadja a Jelen Szabályzatban 
rögzített feltélteleket, valamint a Játékos (18. életévét be nem töltött játékos esetén annak 
törvényes képviselője) hozzájárul – a mellékelt Adatkezelési tájékoztató alapján - a megadott 
személyes adatai kezeléséhez a jelölőnégyzet bejelölésével. 

4.5. A Játékban való részvétel további feltétele, hogy a 18 év alatti játékos jelentkezése 
csak akkor érvényes, ha az info@mnb-edulab.hu e-mailre elküldi a Szervezők részére a jelen 
Szabályzat mellékletét képező törvényes képviselő és két tanú által aláírt és beszkennelt vagy 
lefotózott „Hozzájáruló nyilatkozatot”. Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Nyertes 
Játékostól ellenőrzés céljából az eredeti hozzájáruló nyilatkozatot eredeti példányban 
bekérjék. 

4.6. A Játékban való részvétel további feltétele, hogy a Játékosnak a regisztráció 
időpontjában aktív hallgatói státusszal és/vagy iskolalátogatási igazolással kell rendelkeznie, 
amelyet a Játékos nyertessége esetén köteles bemutatni Szervezőnek a 8.10. pontban 
leírtaknak megfelelően. 

https://neumann-next.penziranytu.hu/
https://neumann-next.penziranytu.hu/


   

 

   

 

4.7. Sikeres regisztrációt követően a rendszer automatikus visszaigazolást küld a 
megadott e-mail címre.  

Célszerű a spam mappát is ellenőrizni, a továbbiakra való tekintettel pedig beállítani, hogy a 
Szervezők által küldött e-mailek ne spamként kerüljenek megjelenítésre. Amennyiben a 
visszaigazoló e-mail 48 órán belül sem érkezik meg, akkor a Szervezőkkel fel kell venni a 
kapcsolatot az info@mnb-edulab.hu címen. 

4.8. A Szervezők fenntartják a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett 
játékukból kizárják azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának 
feltörésével, robot vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget  

5. A JÁTÉK MENETE 

5.1. A Játék időtartama 2023. március 15. napján 10 óra 00 perc 00 másodperctől 2023. 
szeptember 30. napján 23 óra 59 perc 59 másodpercig tart.  

5.2. A kvízsorok https://neumann-next.penziranytu.hu weboldalon lesznek elérhetőek, 
ahol minden hónapban egy adott pénzügyi témához, valamint Neumann Jánoshoz 
kapcsolódóan tartalmaznak kérdéseket. A Játék összesen hat (6) fordulóból áll és hat 
hónapon keresztül tart.  
5.3. Egy Játékos egy regisztrációval, egy kvízsort csak egyszer tölthet ki, valamint egy 
Játékos csak havonta egy nyereményre és egy fődíjra szerezhet jogosultságot a Játék során.  

5.4. A havi nyereményekért folytatott Játékba 2023. március 15. napja 10 óra 00 perc 00 
másodperc és 2023. szeptember 30. napja 12 óra 00 perc 00 másodperc között bármikor be 
lehet csatlakozni, azonban a Játékosnak az adott hónapban a 6. pontban meghatározott 
határidőig ki kell töltenie az adott hónap kvízsorát. A határidő lejártát követően beérkezett 
válaszok, az adott hónap nyereményjátékában nem vesznek részt. 

Az I.-III. helyezetti havi nyereményre az a Játékos jogosult a 3.1. pontban felsorolt 
kategóriákban, aki az adott hónap kvízsorát a legmagasabb pontszámmal kitöltötte és az első 
három (3) leggyorsabb idő alatt válaszolta meg a kérdéseket. Pont és időegyezés esetén a 7. 
pontban foglaltak az irányadóak. 

5.5. A IV.-XXV. helyezetti havi nyereményre az a Játékos jogosult mindkettő kategóriában, 
aki az adott hónap kvízsorát a legmagasabb pontszámmal kitöltötte és a negyediktől (4.) a 
huszonötödikig (25.) leggyorsabb idő alatt válaszolta meg a kérdéseket. Pont és időegyezés 
esetén a 7. pontban foglaltak az irányadóak. 

5.6. A Játékosnak a főnyereményekért folytatott Játékba legkésőbb 2023. szeptember 30. 
napján 12 óra 00 perc 00 másodpercéig regisztrálnia kell a 4.2. pontban megjelölt 
weboldalon és mind a hat (6) kvízsort ki kell töltenie. Az I.-III. helyezetti főnyereményre az a 
Játékos jogosult, aki mind a hat forduló kvízsorát a legmagasabb pontszámmal kitöltötte és 
az első három (3) leggyorsabb idő alatt válaszolta meg a hat kvízsort. Pont és időegyezés 
esetén a 7. pontban foglaltak az irányadóak. A határidő lejártát követően beérkezett válaszok, 
az adott nyereményjátékában nem vesznek részt. 

5.7. Az egyetemista kategória játékosának a különdíjért folytatott Játékban való 
részvételhez, szükséges, hogy legkésőbb 2023. szeptember 30. napján 12 óra 00 perc 00 
másodpercéig regisztrálnia kell a 4.2. pontban megjelölt weboldalon és mind a hat (6) 
kvízsort ki kell töltenie. 

  

6. JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐK 

Megjelenés Havi javasolt Kitöltési határidő  Eredményhirdetés 

https://neumann-next.penziranytu.hu/


   

 

   

 

dátuma téma (a havi nyereményre való 
jogosultsághoz)  

2023. 
március 15. 

napján  

10 óra 00 
perc 00 

másodperc 

Pénzügyi-
gazdasági legek 

2023. április 30. napján  

23 óra 59 perc 59 másodperc 

2023. május 8. napján  

11 óra 00 perc 00 másodperc 

2023. május 
1. napján  

10 óra 00 
perc 00 

másodperc 

Egyensúly és 
válság 

2023. május 31. napján  

23 óra 59 perc 59 másodperc 

2023. június 8. napján  

11 óra 00 perc 00 másodperc 

2023. június 
1. napján 

 10 óra 00 
perc 00 

másodperc 

Banki fogalmak 
2023. június 30. napján  

23 óra 59 perc 59 másodperc 

2023. július 7. napján  

11 óra 00 perc 00 másodperc 

2023. július 
1. napján  

 10 óra 00 
perc 00 

másodperc 

Korszerű 
pénzkezelés 

2023. július 31. napján  

23 óra 59 perc 59 másodperc 

2023. augusztus 7. napján  

11 óra 00 perc 00 másodperc 

2023 
augusztus 1. 

napján  

10 óra 00 
perc 00 

másodperc 

Az állandó 
kiállítással 

kapcsolatos 
kérdések 

2023. augusztus 31. napján  

23 óra 59 perc 59 másodperc 

2023. szeptember 8. napján  

11 óra 00 perc 00 másodperc 

2023. 
szeptember 

1. napján  

 10 óra 00 
perc 00 

másodperc 

Híres 
közgazdászok és 

népszerű 
elméletek 

2023. szeptember 30. napján  

23 óra 59 perc 59 másodperc 

2023. október 6. napján  

11 óra 00 perc 00 másodperc 

 

6.1. A Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát 
a Játékot a Játék időtartama alatt egyoldalúan módosítsa, vagy megszüntesse. 

6.2. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett 
jelentkezések/válaszok érvénytelenek, azok a sorsoláson nem vesznek részt. 

6.3. A Szervezők nem vállalnak felelősséget a Játékos mulasztásából eredő 
következményekért, így különösen nem biztosít meghosszabbított határidőt a Játékosok 
részére. 

7. SORSOLÁS ÉS A NYEREMÉNYEK 

7.1. A nyereményekre azok a Játékosok válnak jogosulttá, akik a jelen szabályzatban és az 
5. pontban foglaltaknak maradéktalanuk eleget tettek.  



   

 

   

 

7.2. A havi nyereményekért folytatott játékban akkor kerül csak sor számítógép útján 
történő sorsolásra, ha pont- és időegyezőség áll fenn és a játékosok között holtverseny alakul 
ki.  
7.3. Szervezők a nyertes játékost számítógépes program segítségével állapítják meg. A 
sorsolás jogszerű lebonyolítását a Szervezők által kijelölt kettő alkalmazottjuk előtt történik, 
melyről Szervezők jegyzőkönyvet vesznek fel. 

7.4. A Játék során mindkét kategóriában havi nyeremények és fődíjak kerülnek kiosztásra 
az alábbiak szerint: 

Havi nyeremények: 

„Középiskolás” kategória havonta: 

I. helyezett: Sencor Scooter One S20 
II. helyezett: JBL CHARGE 5 bluetooth hangszóró 
III. helyezett: Samsung Galaxy Tab A7 Lite, 32GB 
IV.-XXV. helyezett: Emag utalvány 

„Felsőoktatás” kategória havonta:  

I. helyezett: NINTENDO SWITCH konzol 
II. helyezett: LENOVO TAB M10 HD (2nd gen) 10,1" 64GB WiFi Tablet 
III. helyezett: JBL Flip 6 
IV.-XXV. helyezett: Emag utalvány 

Fődíjak:  

„Középiskolás” kategória: 

I. helyezett: APPLE MacBook Air 2020 
II. helyezett: APPLE IPHONE 11 64 GB SingleSIM 
III. helyezett: Apple Watch SE 2 (2022) 

„Felsőoktatás” kategória: 

I. helyezett: APPLE MacBook Air 2020 
II. helyezett: APPLE IPHONE 11 64 GB SingleSIM 
III. helyezett: Apple Watch SE 2 (2022) 

 

Különdíj „Felsőoktatás” kategóriában: 

A „Felsőoktatás” kategóriában az első helyezett főnyereménye mellé, különdíjként részt 
vehet a Neumann János Egyetem és a Sharjah Research Technology and Innovation Park 
együttműködésben megvalósuló Megalux napelemes autó fejlesztésében. A Szervezők a 
különdíjra vonatkozó további részletes információkról a későbbiekben nyújtanak 
tájékoztatást. 

 

További nyeremények: 

7.5. Kisorsolásra kerül a két kategória játékosai között havonta 10-10 darab ajándék 
(összesen 120 db), azok között, akik havi szinten, mind a tizenöt kérdést megválaszolták és 
legalább 50% a helyes válaszaiknak az aránya. A határidő lejártát követően beérkezett 
válaszok, az adott havi nyereményjátékban nem vesznek részt. A Szervezők a további 
nyereményekre vonatkozó részletes információkról a későbbiekben nyújtanak tájékoztatást. 

7.6. Továbbá kisorsolásra kerül a kettő kategória játékosai között 30-30 darab (összesen 
60 darab) ajándék a hat fordulót, vagyis 2023. szeptember 30. napját követően, azok között, 



   

 

   

 

akik fordulónként a tizenöt kérdést legalább 50%-os helyes kitöltéssel válaszoltak meg. A 
Szervezők a további nyereményekre vonatkozó részletes információkról a későbbiekben 
nyújtanak tájékoztatást. 

7.7. A Szervezők a Nyereménytárgyak módosításának jogát fenntartják. 

7.8. A Nyeremény készpénzre nem váltható át, más nyereményre nem módosítható és 
másra nem ruházható át.  

7.9. A nyeremények után a hatályos magyar jogszabályok alapján meghatározott adókat 
és járulékokat, valamint a nyeremény postai küldeményként való megküldésével összefüggő 
költségeket a Szervezők fizetik meg.  

7.10. A Nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő 
egyéb költségek és kiadások a nyertes Játékost terhelik. 

8. EREDMÉNYHIRDETÉS ÉS A NYEREMÉNYEK KÉZBESÍTÉSE 

8.1. Szervezők a nyertes játékosokat a 6. pontban meghatározott 
sorsolás/eredményhirdetést követő 10 munkanapon belül a regisztráció során megadott e-
mail címen értesítik, valamint a nyertes játékosok nevét a Magyar Pénzmúzeum és 
Látogatóközpont (Nyitóoldal (www. penzmuzeum.hu)) és a Pénzmúzeum Facebook oldalán 
(https://www.facebook.com/penzmuzeum/?ref=page_internal) közzéteszik.  

8.2. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos neve jelenik meg, amelyhez 
valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten és feltétel nélkül hozzájárul. 

8.3. A nyertes Játékos köteles az Értesítés kézhezvételét követő 72 órán belül 

visszaigazolni az értesítést az info@mnb-edulab.hu e-mail címre küldött e-mailben és 

megadni személyes adatait és telefonszámát.  

8.4. A Szervezők adategyeztetés céljából a nyertes Játékost az általa megadott 
elérhetőségen (lehetőleg telefonszámon) az Értesítés visszaigazolását követő 7 napon belül 
felhívhatják.  

8.5. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott 
határidőn belül nem reagál, illetve a Nyereménykézbesítéshez szükséges adatait nem adja 
meg, vagy lemond a Nyereményről, vagy a 18. év alatti Játékos nem tudja igazolni törvényes 
képviselőjének hozzájárulását, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a 
Szervezők jogosultak pótnyertest hirdetni, akire ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az 
eredeti nyertesre. 
8.6. A Nyeremény a Szervezők által kerülnek átadásra. A nyertes Játékos köteles 
együttműködni a Szervezőkkel annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására-átvételére a 
jelen szabályzatban meghatározott módon és időben sor kerüljön. 

8.7. Szervezők a nyereményeket postai úton küldik ki a nyertes Játékosok által megadott 
címre. 

A havi nyereményeket a havi határidőket követő 30 napon belül postai úton küldik meg a 
nyertesek számára a Szervezők.  

A fődíjakat a Játék lezárását követően postai úton küldik ki a Szervezők vagy személyes 
díjátadón kerül átadásra, melyről előzetesen tájékoztatni fogják a nyerteseket. 

8.8. A kapcsolatfelvételt követően a nyertes játékos köteles együttműködni annak 
érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb az eredményhirdetés időpontját követő 
30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz 
eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény Szervezők 
terhére nem róhatóak fel. 

https://www.penzmuzeum.hu/


   

 

   

 

8.9. A Nyereményt kizárólag a nyertes Játékos veheti át. 

8.10. A Szervezők kötelesek Nyereményért jelentkező Játékos személyazonosságát és 
életkorát, illetve törvényes képviselőjének hozzájárulását ellenőrizni, amit a nyertes Játékos 
személyi igazolványa – vagy más erre alkalmas arcképes hivatalos okmánya (gépjármű 
vezetői jogosítvány, útlevél) – bemutatásával, vagy megküldésével köteles igazolni.  

A nyertes Játékos továbbá köteles igazolni aktív hallgatói státuszát iskolalátogatási 
igazolásának Szervezőnek történő bemutatásával, vagy megküldésével. 

Amennyiben a nyertes Játékos ennek a felhívásnak nem tesz eleget, úgy az Nyeremény 
átadás folyamatát a Szervezők kötelesek megszakítani. 

8.11. Amennyiben a nyertes Játékos által üzenetben megadott személyes információk 
hibásak, úgy a nyertes Játékos elveszti jogosultságát a Nyereményre és ebben az esetben is 
pótnyertes kerül beállításra. A hibás adatokból eredő nyereményvesztés kapcsán a Szervezők 
nem vonhatóak felelősségre. 

8.12. Amennyiben a nyerteseket illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény juttatásának 
kérdésében, illetve a nyertesek meghatározásában a Szervezők döntése végleges és nem 
vitatható. 

9. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

9.1. A Szervezők a megvalósítás során a változtatás jogát fenntartják, melyről a 
tájékoztatást a https://neumann-next.penziranytu.hu oldalon teszik közzé. 
9.2. Bármilyen felmerülő vitás esetben a Szervezők döntése az irányadó. 

9.3. A Játékkal kapcsolatos információkat a https://neumann-
next.penziranytu.hu/weboldal tartalmazza, további információkat az info@mnb-edulab.hu 
címen lehet kérni. 
9.4. A Szervezők kizárják felelősségüket a Játékos valótlan, téves, pontatlan vagy hiányos 
adatszolgáltatásából, valamint a Nyertes részére elektronikus úton, elküldött értesítésnek 
neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve 
annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett 
károk tekintetében. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt 
követően) a Szervezőknek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és 
minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli. 

9.5. A Szervezők a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a 
nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény szolgáltatójával, illetve 
forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a Nyereményét határidőben 
nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőktől nem követelheti. 

9.6. A Szervezők fenntartják a jogot, hogy kizárja a Nyereményjátékból azokat a 
Játékosokat, akik megszegik vagy nem felelnek meg a Szabályzatban foglaltaknak, és/vagy 
azokat is, akik valamely tettükkel vagy mulasztásukkal a Szervezők megítélése szerint ártanak, 
kárt okoznak a Szervezőknek és/vagy a Játék arculatának és hírnevének, vagy rossz színben 
tűntetik fel azokat. 

9.7. A Szervezők fenntartják a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan játék, visszaélés, vagy 
ezek gyanúja esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül kizárjanak. Amennyiben a Játékos 
bármely okból nem felel meg a Szabályzatban rögzített feltételeknek, kizárhatják. 
Amennyiben a Játékos a Szabályzat feltételeit - annak bármely rendelkezése tekintetében - 
nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékból szintén kizárásra kerül. 
Amennyiben a Játék során a Játékos bármely cselekménye sérti a Szervezők, vagy más 
személyek jogait, törvényes érdekeit, illetve a közérdeket, vagy az erkölcsi normákat, úgy a 



   

 

   

 

Szervezők a Játékost kizárhatják a Játékból. 

9.8. A Szervezők kizárják felelősségüket minden olyan kár tekintetében, amely a Játékos 
érdekkörében a jelen szabályzat be nem tartása, vagy az értesítés, illetve kézbesítés 
Szervezőknek fel nem róható okból történő meghiúsulása miatt keletkezik. 

9.9. A Szervezők fenntartják a jogot, hogy az előre nem látható, a meghirdetett 
Nyeremény igénybevételét lehetetlenné tevő okok miatt a Nyereményt megváltoztassa vagy 
visszavonja. 

9.10. A Szervezők fenntartják a kizárólagos jogot a Játék, illetve a Szabályzat bármely okból 
történő részbeni vagy teljes módosítására, a Játék törlésére, felfüggesztésére és/vagy 
megszüntetésére a Játék teljes időtartama alatt bármikor, különösen, de nem kizárólagosan 
amennyiben a Játék nem folytatható le a jelen Szabályzatnak megfelelően. A Szabályzat 
módosítását, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervezők 
közzéteszik. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Játék és 
annak mechanizmusával kapcsolatosan a jogorvoslat kizárt! 

9.11. A Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Nyertesnek a Nyereménnyel kapcsolatos 
bármely reklamációját elutasítsa. 

9.12. A Szervezők nem vállalják a felelősséget a Nyeremény átvételének a helytelen vagy 
téves személyazonosító adatok és/vagy elérhetőségek következtében történő 
ellehetetlenülése miatt. 

9.13. A Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt 
maga viseli, az ezzel kapcsolatos felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény 
a Játékost terheli. 

9.14. A Szervezők nem vállalnak felelősséget azért, ha a játék időtartama alatt bármely, a 
Játékkal összefüggő weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. 

9.15. A Szervezőket és munkavállalóit, kapcsolt vállalkozásait, társvállalatait és képviselőit 
semmilyen felelősség nem terheli a Játékos által beküldött válaszok elvesztéséért, 
amennyiben az internetszolgáltatók által okozott bármilyen probléma okozza, illetőleg 
amennyiben az internetszolgáltatás késései, megszakadása, hibája vagy túlterheltsége 
folytán a Játékos válaszai a határidő lejártát követően érkezik meg. 

9.16. A Szervezők kizárnak minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért 
a Játékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak lebonyolítása 
esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, 
veszteségekért.  

9.17. A Szervezők kizárják felelősségüket a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs 
anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért. 

9.18. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabály szerint 
történik. A Játékosok a Játékban való részvétellel elfogadják a jelen Játékszabályzat és 
Adatvédelmi tájékoztatás minden rendelkezését. 

9.19. Amennyiben a szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos 
jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

9. KÖZREMŰKÖDŐ SZAKEMBEREK, TESTÜLETEK:  

A Játék megrendezésével kapcsolatos kérdésekben a Szervezők közösen döntenek. A 
feladatok kidolgozását a Szervezők közösen végzik.  

  



   

 

   

 

MNB-EduLab Kft. 
Pénziránytű – Alapítvány a 

Tudatos Pénzügyekért 
Pallas Athéné Domus Meriti 

Alapítvány (PADME) 

 

10. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ   

A kapcsolódó adatvédelmi és más jogszabályi előírások: 

- az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) és, 

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), 

Az Adatkezelő megnevezése: 

Cégnév: Pénziránytű - Alapítvány a Tudatos Pénzügyekért  

Székhelye: 1122 Budapest, Krisztina körút 6. 

Cégjegyzékszám: 01-01-0010642 

Adószám: 18132678-1-43 

Adatvédelmi tisztviselő: Marton Zoltán  

e-mail: penziranytu@penziranytu.hu  

Az Adatfeldolgozó megnevezése: 

Cégnév: MNB-EduLab Kft. 

Székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 55. 

Cégjegyzékszám: 01-09-386367 

Adószám: 29306934-2-41 

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Dávid Péter 

Email: adatvedelem@mnb-edulab.hu 

 

Az adatkezelés célja: 

A Szervezők által szervezett  https://neumann-next.penziranytu.hu címen elérhető játékban 
történő részvétellel a Játékosok beazonosítására, sorsolásban való beazonosításra, 
kapcsolattartásra és nyeremények esetleges postai úton történő kézbesítésére való 
adatkezelés a cél. 

Az adatkezelés jogalapja: 

Az érintett önkéntes hozzájárulása. 

Kezelt adatok köre: 

- név; 

- e-mail cím; 

- Életkor 

- Játékos kategória (középiskola, egyetem) 

mailto:penziranytu@penziranytu.hu
https://neumann-next.penziranytu.hu/


   

 

   

 

Az adatkezelés időintervalluma 

Az adatkezelés időtartama az adatok megadásától a nyeremények átadásáig, de legkésőbb 
a hozzájárulás visszavonásáig tart. 

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:  

Az Adatkezelőnek és az Adatfeldolgozónak a Játék lebonyolításában résztvevő munkatársai.  

Tájékoztatás az érintettek jogairól 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes 
adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - 
törlését. 

 

Előzetes tájékozódáshoz való jog  

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az 
adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Ennek a jognak a biztosítása 
érdekében is fogalmaztuk meg a jelen fejezetben szereplő, adatkezelésre és adatvédelemre 
vonatkozó tájékoztatást.  

Hozzáféréshez való jog 

Az érintett kérheti a MNB-EduLab Kft.-től és a Pénziránytű Alapítványtól, hogy: 

• erősítse meg személyes adatainak kezelését; 

• biztosítson másolati példányt az ilyen adatokhoz; 

nyújtson további tájékoztatást személyes adataira vonatkozóan, így különösen arról, hogy 
milyen adatokkal rendelkezik, mire használja ezeket az adatokat, kivel osztja meg ezeket az 
adatokat, hogy továbbítja-e ezeket az adatokat külföldre, hogy milyen módon védi ezeket az 
adatokat, meddig tárolja az adatokat, milyen módon és formában tud panaszt tenni, és végül, 
hogy honnan szerezte meg az érintett adatait.  

 

Helyesbítéshez való jog 

Az érintett kérheti, hogy a MNB-EduLab Kft. és a Pénziránytű Alapítvány helyesbítse, illetve 
egészítse ki a tévesen, pontatlanul vagy hiányosan szereplő személyes adatait. A tévesen 
szereplő adat helyesbítése előtt a Szervező megvizsgálhatja az érintett adatok 
valóságosságát, illetve pontosságát. 

Törléshez, elfeledtetéshez való jog 

Az érintett a személyes adatának törlését kérheti: 

• ha az érintett adat már nem szükséges az annak begyűjtésekor megfogalmazott 
adatkezelési célok teljesítéséhez; vagy, 

• ha visszavonta hozzájárulását (amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul); 
vagy, 

• ha a tiltakozáshoz való jogát gyakorolja; vagy,  

• ha az érintett adatot jogtalanul kezelték; vagy, 

• ha az érintett adat törlését jogszabályi kötelezettség írja elő. 

Az érintett a személyes adatának törlésére irányuló kérését. Az MNB-EduLab Kft. nem 
köteles teljesíteni, ha személyes adatának kezelése az alábbi okokból szükséges és 



   

 

   

 

indokolt:  

• a jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés miatt; vagy 

• a jog vagy jogos érdek bíróság előtti érvényesítése vagy védelme miatt.  

 

Adatkezelés korlátozására irányuló jog (zárolási jog) 

Az érintett kérheti, személyes adatainak kezelésének korlátozását (adatait zárolását), 

• ha azok helyességével, pontosságával vagy valódiságával összefüggésben nem 
biztosítható helyesbítés (ld. „Helyesbítéshez való jog”); vagy,  

• ha az adatkezelés jogszerűtlen, de az érintett nem kéri az adatok törlését; vagy,  

• ha az érintett adat már nem szükséges az annak begyűjtésekor megfogalmazott 
adatkezelési célok teljesítéséhez, de annak törlését bizonyos jogok vagy jogos érdekek 
bíróság előtti érvényesítése kizárja; vagy, 

• ha tiltakozáshoz való jogával élt, és az MNB-EduLab Kft. és a Pénziránytű Alapítvány 
eljárása jogszerűségének vizsgálatára még nem zárult le. 

Zárolási jog gyakorlása esetén személyes adatát továbbra is jogosulta az MNB-EduLab Kft. 
és a Pénziránytű Alapítvány használni, amennyiben: 

• az erre vonatkozó hozzájárulást megkapta az érintettől; vagy, 

• ha az érintett adat használata (megléte) bizonyos jog vagy jogos érdek bíróság előtti 
érvényesítése érdekében szükséges; vagy 

• ha az érintett adat használata (megléte) egy másik természetes vagy jogi személy 
jogainak védelme érdekében szükséges.  

 

Tiltakozáshoz való jog 

Az érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak 
kezelése ellen, amennyiben úgy ítéli meg, hogy alapvető jogai ezt kívánják meg.  

Bármikor, indokolás nélkül tiltakozhat az érintett személyes adatainak direktmarketing-célú 
kezelése ellen, mely esetben az adatkezelést az MNB-EduLab Kft. és a Pénziránytű Alapítvány 
a lehető leggyorsabban megszünteti. 

Az érintett tájékoztatása az esetleges adatvédelmi incidensről 

Az MNB-EduLab Kft. és a Pénziránytű Alapítvány a legjobb tudása szerint és a kockázatokkal 
arányosan védi az érintett személyes és más típusú adatait, korszerű és megbízható 
informatikai környezetet működtet, és különleges gondossággal választja ki együttműködő 
partnereit. Szabályozott és felügyelt módon végzi belső folyamatait annak érdekében, hogy 
a személyes adatok kezelése kapcsán a legapróbb hibát, problémát vagy incidenst is 
megelőzze, elkerülje, vagy ha az mégis bekövetkezik, akkor az esetet detektálja, kivizsgálja 
és lekezelje.  

Ha esetlegesen a személyes adatokat érintő incidens mégis bizonyítottan bekövetkezne és 
valószínűsíthetően magas kockázattal járna az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, 
akkor az MNB-EduLab Kft. és a Pénziránytű Alapítvány vállalja, hogy az adatvédelmi 
incidensről az érvényes adatvédelmi előírásoknak megfelelő módon és tartalommal, 
indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet és az adatvédelmi hatóságot.  

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog  



   

 

   

 

Adatkezelést érintő panasszal a bíróságnál, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Telefax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

 

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 

Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag 
kötelező erejű döntésével szemben. 

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való 
jog 

Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha megítélése szerint a személyes nem 
megfelelő kezelése következtében megsértették a jogait. 

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes.  

A megadott adatokat a Szervező, mint adatkezelő a játékhoz tartozó szabályzatban 
részletezett célra használja. Amennyiben Szervező nem saját maga szállítja házhoz a 
csomagot, úgy a Játékos nevét, címét, telefonszámát átadja a futárszolgálatnak a nyeremény 
kiszállítása érdekében. 

 Az Adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés minden esetben a hatályos jogszabályi 
rendelkezések megtartásával történik. 

Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat 
a módosításokról. 
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