FORINT HŐSÖK TERE – ONLINE PÉNZÜGYI JÁTÉKSOROZAT
JÁTÉKSZABÁLYZAT

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
A Magyar Nemzeti Bank Látogatóközpontért és pénzmúzeumért felelős önálló osztálya (a
továbbiakban: Pénzmúzeum), valamint a Pénziránytű – Alapítvány a Tudatos Pénzügyekért
(a továbbiakban: Pénziránytű) a forint 75. születésnapja alkalmából országos szinten 1 éven
át tartó online pénzügyi játékot (a továbbiakban: Játék) hirdet.
A Játék lebonyolítására vonatkozóan a jelen Játékszabályzatban foglaltak az irányadók.
2. SZERVEZŐK
A Pályázat tervezéséért, szervezéséért és lebonyolításáért a jelen Játékszabályzat szerint a
Pénzmúzeum és a Pénziránytű (a továbbiakban: Szervezők) felelős. A Szervezők fenntartják
maguknak a jogot jelen Játékszabályzat módosítására, ill. kiegészítésére. A módosításokról a
játékosok a Játék honlapján értesülhetnek.
3. JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK
A Játékra magyarországi középfokú oktatási intézményben aktív tanulói jogviszonnyal
rendelkező 14-22 éves, nappali tagozaton tanuló diákok, és 18-28 éves, magyarországi
felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók jelentkezhetnek a
jelen Játékszabályzat feltételei szerint. A regisztráció során 18 év alatti diákok kizárólag
törvényes képviselőjük hozzájárulásával regisztrálhatnak.
4. JELENTKEZÉSI FOLYAMATA
Regisztráció időpontja: A havi nyereményekért folytatott versenybe a Játék ideje alatt végig
be lehet kapcsolódni, de mindenképpen a fordulók kitöltési határidejének lejárata előtt.
Amennyiben a Játékos szeretne részt venni a fődíjakért folytatott játékban, mind a 12
kérdéssort szükséges kitöltenie a Játék végéig.
A Játékra jelentkezés a Forint Hősök Tere weboldalán (https://forint75.penziranytu.hu/; a
továbbiakban: Honlap) keresztül történik, a regisztrációs űrlap kitöltésével és elküldésével.
A Játékban való részvétellel a Játékos teljeskörűen és feltétel nélkül elfogadja a jelen
Játékszabályzatban részletezett feltételeket, és a nyertesek kiválasztásának módját.
A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos (18 év alatti játékos esetén annak törvényes
képviselője) hozzájárul a megadott személyes adatai kezeléséhez a jelölőnégyzet
bejelölésével.
A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőket semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervezők a nyertesek kihirdetéséig zárhatják ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg
a Játékszabályban rögzített feltételeknek. 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 adó módon kíván előnyhöz jutni.
A regisztráció a Honlapon keresztül történik, a megadott e-mail cím csak kapcsolattartásra
szolgál.
Sikeres regisztrációt követően a rendszer automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail
címekre. 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 kell felvenni a
kapcsolatot a penziranytu@penziranytu.hu címen.
5. A JÁTÉK MENETE
A Játék összesen 12 fordulóból áll. A kvízsorok minden hónapban egy adott forintcímletre,
és meghatározott pénzügyi témakörökre épülnek. Amennyiben a Játékos részt kíván venni a
havi nyereményekért folytatott játékban, a táblázatban megadott határidőkig kell
kitöltenie az adott hónap kvízsorát. Amennyiben a Játékos szeretne részt venni a
fődíjakért folytatott játékban, mind a 12 kérdéssort szükséges kitöltenie a Játék végéig.
Egy Játékos egy regisztrációval egy kvízsort csak egyszer tölthet ki, de egy időszakban egy
személy csak egy nyereményre jogosult.
Megjelenés
dátuma

Forint címlet
(havi téma)

Havi pénzügyi téma

Kitöltési
határidő (a
havi
nyereményre
való
jogosultsághoz)
a megjelölt nap
éjfélig
2021.
szeptember 20.

2021. augusztus
23.

5 Ft

pénzismeret,
pénztörténet

2021.
szeptember 1.

10 Ft

pénzügyi tervezés

2021. október
1.

2021. október 1.

20 Ft

családi költségvetés

2021. november
1.

50 Ft

zöld pénzügyek

2021.
november 1.
2021.
december 1.

2021. december
1.

100 Ft

korszerű
pénzkezelés

2022. január 1.

2022. január 1.

200 Ft

digitális pénzügyeink
biztonsága

2022. február
1.

2022. február 1.

500 Ft

megtakarítások

2022. március 1.

1 000 Ft

befektetések

2022. március
1.
2022. április 1.

2022. április 1.

2 000 Ft

hitelek, diákhitel

2022. május 1.

2022. május 1.

5 000 Ft

fenntartható
gazdálkodás

2022. június 1.

2022. június 1.

10 000 Ft

diákmunka, bér,
adózás

2022. július 1.

2022. július 1.

20 000 Ft

öngondoskodás

2022 augusztus
1.

6. NYEREMÉNY
A Játék során mindkét kategóriában havi nyereményeket és fődíjakat is kiosztanak a
Szervezők.
Havi nyeremények (vagy a lent felsoroltakkal azonosértékű)
„Középiskolás” kategória:
•
havi 1db iPhone 12 128 GB nyeremény a hónapban legrövidebb idő alatt legtöbb helyes
választ adó játékosnak,
•
havi 1db JBL Xtreme 3 hordozható bluetooth hangszóró nyeremény kisorsolása a
legalább 50% eredménnyel kitöltő játokosok között. Az iPhone 12 128 GB nyereményt kapó
Játékos nem jogosult a JBL Xtreme 3 nyereményre, így ebben az esetben új Játékos kerül
kisorsolásra a bluetooth hangszóróra.
„Felsőoktatás” kategória:
•
a novemberi és februári hónap kivételével havi 1db iPhone 12 128 GB nyeremény a
hónapban legrövidebb idő alatt legtöbb helyes választ adó játékosnak,
•
novemberben és februárban egy-egy szabadon választható BIB kurzus kerül átadásra
az adott hónapban legrövidebb idő alatt legtöbb helyes választ adó játékosnak, melyet a
játékosok voucher formájában kapnak meg, és 6 hónapon belül be kell váltaniuk,
•
havi 1db ASUS VivoBook S15 laptop nyeremény kisorsolása a legalább 50%
eredménnyel kitöltő játokosok között. Az iPhone 12 128 GB nyereményt kapó Játékos nem

jogosult a ASUS VivoBook S15 nyereményre, így ebben az esetben új Játékos kerül kisorsolásra
a laptopra.

Fődíjak (vagy a lent felsoroltakkal azonos értékű):
Kategóriánként díjazzuk azokat a Játékosokat, akik mind a 12 kvízsort kitöltötték a Játék
végéig, és a legjobb eredménnyel teljesítették azokat.
„Középiskolás” kategória:
1. helyezett „középiskola kategória”: MacBook air (mind a 12 kérdéssort kitöltötte és a
legtöbb pontot érte el a legrövidebb összidő alatt)
2. helyezett „középiskola kategória”: iPad Pro (mind a 12 kérdéssort kitöltötte és a második
legtöbb pontot érte el a legrövidebb összidő alatt)
3. helyezett „középiskola kategória”: iPhone 11 (mind a 12 kérdéssort kitöltötte és a
harmadik legtöbb pontot érte el a legrövidebb összidő alatt)

„Felsőoktatás” kategória:
1. helyezett „felsőoktatás kategória”: Oxfordi online kurzus „közgazdaságtan és politika”
kategóriában, melyet a nyertes választhat ki (Search | Oxford University Department for
Continuing Education) (mind a 12 kérdéssort kitöltötte és a legtöbb pontot érte el a legrövidebb

idő alatt)
2. helyezett „felsőoktatás kategória”: Ipad Pro (mind a 12 kérdéssort kitöltötte és a második
legtöbb pontot érte el a legrövidebb idő alatt)
3. helyezett „felsőoktatás kategória”: iPhone 11 (mind a 12 kérdéssort kitöltötte és a
harmadik legtöbb pontot érte el a legrövidebb idő alatt)
Pont-és időegyezőség esetén mindkét kategóriában a holtversenyben állók között sorsolás
dönti el a nyertes személyét.
Továbbá kiosztásra kerül a két kategória legeredményesebb játékosai között összesen 4 db
Xiaomi elektromos roller, 40 db FitBit charge 4 okosóra és maximum 950 db 25 000 Ft
értékű Emag vásárlási utalvány a két kategória összesített eredménylistája alapján.

A Szervezők a Nyereménytárgyak módosításának jogát fenntartják.
A Nyereményekkel kapcsolatos adók az MNB-t terhelik.
7. EREDMÉNYHIRDETÉS:
A havi kvízsorok megoldására megadott határidőket a fenti táblázat tartalmazza.
A havi kitöltések határidejétől számított 10 munkanapon belül a nyerteseket a regisztráció
során megadott e-mail címen értesítjük, valamint a nyertes játékosok nevét a
Pénzmúzeum és a Pénziránytű Facebook oldalán is közzétesszük. Amennyiben a nyertes az
eredményhirdetéstől számított 5 munkanapon belül nem jelentkezik, új nyertes kerül
kihirdetésre.
A nyertes Játékos vállalja, hogy a nyertes nevének nyilvánosságra hozatalát követően 5
munkanapon belül felveszi Szervezőkkel a kapcsolatot a penziranytu@penziranytu.hu és a
penzmuzeum@mnb.hu e-mail címen, majd 3 munkanapon belül reagál Szervezők üzenetére.

Nyeremények kézbesítése:
A nyertesek díjai az alábbiak szerint kerülnek kiosztásra:
Szervezők a nyereményeket postai úton küldik ki a Játék lezárását követő két héten belül a
nyertes Játékosok címére. 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
az aktuális járványügyi korlátozások függvényében vagy postai úton küldik ki a Szervezők vagy
személyes díjátadón kerül átadásra, melyről előzetesen tájékoztatni fogják a nyerteseket.
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
róható fel.
Amennyiben a Szabályzatban rögzített határidőkig sikertelen a nyertes játékossal történő
kapcsolatfelvétel, vagy a nyeremény időben történő átadása meghiúsul, vagy a nyertes játékos
nem teljesíti a Szabályzat feltételeit, Szervezők pótnyertest hirdetnek ki, akire ugyanazok a
feltételek vonatkoznak, mint az eredeti nyertesre.
A termékekkel kapcsolatos reklamációt az átvételtől számított 8 napon belül fogadják el a
Szervezők. A nyeremények készpénzre nem válthatók.
Amennyiben a nyerteseket illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény juttatásának kérdésében,
illetve a nyertesek meghatározásában a Szervezők döntése végleges és nem vitatható.
8. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
A Szervezők a megvalósítás során a változtatás jogát fenntartják.

A Játékban nem vehetnek részt a Szervezők munkatársai és családtagjai.
Bármilyen felmerülő vitás esetben a Szervezők döntése az irányadó.
A Játékkal kapcsolatos információkat a honlap tartalmazza, további információkat a
penziranytu@penziranytu.hu címen lehet kérni.

9. KÖZREMŰKÖDŐ SZAKEMBEREK, TESTÜLETEK:
A Játék megrendezésével kapcsolatos kérdésekben a Szervezők közösen döntenek. A
feladatok kidolgozását a Szervezők közösen végzik.

Magyar Nemzeti Bank
1054 Budapest, Szabadság tér 9.

Pénziránytű – Alapítvány a Tudatos Pénzügyekért
1054 Budapest, Szabadság tér 9.

Képviseli: Somos Attila, osztályvezető Képviseli: Czapák Dóra, ügyvezető igazgató
és Aros Lilla, vezető kiállításszervező

10. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A Játék kapcsán rögzített személyes adatokat az Európai Parlament és Tanács a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló
2016/679. számú rendeletének és az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően mind a Magyar Nemzeti
Bank, mind a Pénziránytű Alapítvány tárolja és kezeli az alábbiak szerint.
Adatkezelő:
Magyar Nemzeti Bank
Székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.
Az MNB adatvédelmi tisztségviselője dr. Marton Tivadar János (telefon: 06 1 428 2600, e-mail:
martont@mnb.hu).
Pénziránytű - Alapítvány a Tudatos Pénzügyekért (Alapítvány)
Székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.
Az
Alapítvány
adatvédelmi
tisztségviselője
Marton
penziranytu@penziranytu.hu)

Zoltán

(e-mail:

Az Adatkezelők megállapodtak a közös adatkezelés egyes feltételeinek rendezése
vonatkozásában. A szerződés lényeges rendelkezései az alábbiak:

Az Adatkezelők együttműködnek minden a jelen tájékoztató szerinti adatkezeléssel
kapcsolatos dokumentum, illetve levelezés vonatkozásában, valamint egy munkanapon belül
tájékoztatják egymást az adatkezelés szempontjából lényeges eseményekről.
•
Az érintettek bármelyik vagy akár mindkét Adatkezelőhöz is fordulhatnak jogaik
érvényesítése érdekében.
•
A Játék honlapját az Alapítvány üzemelteti az adatkezelési tájékoztató közzététele a
honlapon az Alapítvány feladata. A Verseny kapcsán kezelt adatok nem hagyják el az Európai
Unió területét, továbbá nem kerülnek nemzetközi szervezetekhez.
•
Az
Adatkezelők rendezték
az
egymással
szembeni
kártalanítási
kötelezettségüket.
•
A közös adatkezelői megállapodás hatályban marad mindaddig, ameddig bármelyik fél
a Játék kapcsán személyes adatot kezel.
•

A kezelt adatok köre:
A Játékra való online regisztráció során megadott adatok, így név, elektronikus levelezési cím,
életkor.
Ahhoz, hogy Szervező átadhassa a Nyereményt, szükséges kezelnie továbbá a Játékos születési
helyét, idejét, telefonszámát, lakcímét, amelyeket az eredményhirdetést követően ad meg a
Játékos, illetve törvényes képviselője.
Amennyiben olyan forduló, díjátadó kerül meghirdetésre, ahol a Játékleírás a személyes
megjelenést írja elő, ott a Rendezvényről kép-és hangfelvétel készülhet, amelyen a
Rendezvény résztvevői rögzítésre kerülhetnek. A személyes megjelenéssel járó forduló
esetében a Szervezők a forduló megkezdése előtt gondoskodnak a Játékosoktól történő
hozzájáruló nyilatkozat beszerzéséről annak érdekében, hogy a rögzített anyagok (képmás és
hangfelvétel) a Szervezők közösségi oldalain és egyéb promóciós anyagaiban felhasználhatók
legyenek.
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatok kezelésének jogalapja a Játékra regisztráló személyek – jelen tájékoztató
ismeretében tett – egyértelmű hozzájárulása. 18 éven aluli Játékosok esetén csak az adott
résztvevő szülőjének vagy törvényes képviselőjének hozzájárulása esetén érvényes a
regisztráció. A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli
bizonylatnak minősülő adatok esetében az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése.
A Játékra az érdeklődők egy elektronikus jelentkezési űrlap kitöltésével jelentkezhetnek. Az
elektronikus űrlap által tartalmazott adatok szükségesek a játékosok egyértelmű
azonosításához és a Játék lebonyolítása után a díjazottak értesítéséhez.
Az adatkezelés ideje:
Regisztrációs adatok esetén a Játék lebonyolítása, de legfeljebb 1 év. A könyvviteli elszámolást
közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatnak minősülő adatok esetében a
kötelezettségek teljesítéséhez szükséges idő, de legfeljebb 8 év.

Kép-és hangfelvételek esetén 5 év.
Az adatkezeléssel összefüggő jogok:
Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:
Az érintett az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban
tájékoztatást kérhet az MNB-től, illetve az Alapítványtól arról, hogy:
•
milyen személyes adatait,
•
milyen jogalapon,
•
milyen célból,
•
milyen forrásból,
•
mennyi ideig kezeli,
•
kezeli-e még a személyes adatait,
•
kinek, mikor, milyen okból és mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy
kinek továbbította a személyes adatait.
•
az érintett egyes jogairól (helyesbítés, törlés, korlátozás, tiltakozás).
Ezen felül kérheti az Adatkezelők által tárolt személyes adatainak másolatát.
Helyesbítéshez való jog:
Az érintett az Adatkezelők bármely megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy
az Adatkezelők módosítsák vagy pontosítsák valamely személyes adatát (pl.: a nevét, e-mail
címét, ha abban változás következett be).
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):
Az érintett az Adatkezelők bármely megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a
személyes adatinak törlését.
A törlési kérelem abban az esetben kerül elutasításra, ha jogszabály a személyes adatok
további tárolására kötelezi az Adatkezelőket, ha az adatkezelés a véleménynyilvánítás
szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából vagy jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. Ha azonban a törölni kért
személyes adatra nincs ilyen kötelezettség, akkor az Adatkezelők a kérelmet indokolatlan
késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesítik, és erről a kérelmet benyújtót az általa
megadott elérhetőségére küldött válaszlevélben értesítik.
Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az érintett az Adatkezelők bármely megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az
adatkezelés korlátozását. Korlátozás esetén az Adatkezelők csak tárolhatják a személyes
adatot, egyéb adatkezelési tevékenységet kizárólag a korlátozást kérő hozzájárulásával jogi
igény előterjesztése miatt, vagy közérdekből történhet.
Az adatok korlátozását akkor lehet kérni, ha:
•
úgy gondolja, hogy adatai nem pontosak, vagy

•
úgy gondolja, hogy adatait az Adatkezelők jogellenesen kezelték, de az adat törlését
nem szeretné,
•
igényli az adatkezelést jogi igénye érvényesítése vagy védelme miatt, de már az
Adatkezelőknek nincs szüksége ezekre az adatokra.
A hozzájárulás visszavonásának joga:
Az érintett az Adatkezelők bármely megadott elérhetőségeken keresztül, az adatkezelés
időtartama alatt bármikor visszavonhatja hozzájárulását az adatkezeléshez.
A hozzájárulás visszavonása esetén a visszavonás előtti adatkezelés továbbra is jogszerű
marad.
Az Adatkezelők a személyes adatokat a visszavonás beérkezését követően indokolatlan
késedelem nélkül belül törlik és erről a nyilatkozatot tevőt az általa megadott elérhetőségre
küldött levélben értesítik.
A Játékra jelentkezők tudomásul veszik, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt a fentiek
szerinti, törléshez való jog, vagy adatkezelés korlátozásához való jog, vagy hozzájárulás
visszavonásának joga gyakorlására vonatkozó olyan kérelmet nyújtanak be az Adatkezelő felé,
mely kérelmük alapján a 8. pontban meghatározott adatokkal az Adatkezelő így már nem fog
rendelkezni, úgy a Játék résztvevői közül kizárásra kerülhetnek.
A fenti joggyakorlási kérelmekre vonatkozó határidők:
Az érintetti kérelem bármelyik vagy akár mindkét Adatkezelőnek benyújtható a fenti
elérhetőségen.
Az Adatkezelők a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb egy hónapon belül
teljesítik és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben
értesítik.
Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg, akkor a válaszlevél is - lehetőség szerint elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze
ezt a kérelemben.
Jogorvoslati lehetőség:
Amennyiben az érintett megítélése szerint az adatkezelés nem felelt meg a jogszabályi
követelményeknek, kezdeményezheti az Adatkezelők bármelyik adatvédelmi tisztviselőjének
eljárását, illetve bírósághoz fordulhat.
Ezen felül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki
vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezeléséhez, fűződő
jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye
fennáll.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1636 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36-1-391-1400

Telefax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
A Tájékoztató módosításának lehetősége:
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, előzetes értesítés
nélkül módosítsa. Az Adatkezelő az érintett kérésére e-mailben megküldi a mindenkor
hatályos Tájékoztatót.

