
Pénzügyi szabadság az OVB-vel promóciós verseny szabályzata verzió 1, 2022.10.05 1/3 

A „Pénzügyi szabadság az OVB-vel“  
promóciós verseny szabályzata 

 
A „Pénzügyi szabadság az OVB-vel“ (a továbbiakban mint „Szabályzat“) című promóciós verseny 
szabályzata szabályozza a verseny tárgyát, célját és időtartamát, a versenyen való részvétel feltételeit, 
annak lebonyolításához szükséges tevékenységek elvégzésének folyamatát, illetve meghatározza a verseny 
résztvevőinek jogainak és kötelmeinek részleteit. 
 
I. A verseny szervezője és üzemeltetője  
 

1. A  „Pénzügyi szabadság az OVB-vel" promóciós verseny fő szervezője és lebonyolítója az Akadémia 
vzdelávania OVB n.o. nonprofit szervezet, székhelye: Kukuričná 175/8, 832 48 Bratislava 3, 
azonosító száma: 37 924 575, bejegyezve a civil szervezetek nyilvántartásába, nyilvántartó hivatal: 
Pozsonyi Kerületi Hivatal, OVVS-1637/197/2006-NO nyilvántartási szám alatt (a továbbiakban mint 
„Szervező"). A Szervező „Pénzügyi szabadság az OVB-vel" címmel promóciós versenyt (a 
továbbiakban mint „Verseny") hirdet a jelen Szabályzatban foglalt szabályok szerint. A verseny díjait 
a Szervező biztosítja. 

 
II. A Verseny tárgya, célja és időtartama  
 

1. A Verseny tárgya és célja a pénzügyi ismeretek bővítése a kiválasztott középiskolák diákjai körében, 
valamint a Szervező oktatási tevékenységének népszerűsítése.   

2. A Verseny nem minősül szerencsejátéknak a szerencsejátékokról és egyes törvények módosításáról 
és kiegészítéséről szóló 30/2019. sz. törvény értelmében. A későbbi előírások hangzásában 
érvényes Polgári Törvénykönyvről szóló 40/1964. sz. törvény (a továbbiakban: „Polgári 
Törvénykönyv-Ptk.“) 845. § (1) bekezdése értelmében a Verseny a Szervező által a jelen 
Szabályzatban meghatározott feltételek és szabályok szerint szervezett játéknak minősül. 

3. A Verseny 2022. októberétől 2023. januárjáig (a továbbiakban mint „versenyidőszak") zajlik a 
Szlovák Köztársaság területén.  

 
III. A Versenyben való részvétel feltételei - a Verseny résztvevői, a Verseny szabályai, a Verseny 
lebonyolítása és a Verseny kiértékelése   
 

1. A verseny elsődlegesen magyar nyelven zajlik. A Versenyen a kiválasztott középiskolák felnőtt 
diákjai (a továbbiakban mint „Versenyzők") vehetnek részt, akiket az iskola igazgatója regisztrál a 
Versenyre a Szervező által az egyes iskoláknak eljuttatott regisztrációs űrlapon keresztül.  

2. A Versenyző Versenyen való részvételének feltétele, hogy az adott osztály tanulóinak legalább 80%-
a részt vegyen a játékban. 

3. Az iskolai fordulókban a Versenyzők a Pénzügyi Szabadság társasjáték egy játékát játsszák kétfős 
csapatokban, az osztályon belül, és minden osztályból a legjobb helyezést elért páros jut tovább a 
Verseny regionális fordulójába. Abban az esetben, ha egy adott osztályban páratlan számú 
Versenyző van, egy három Versenyzőből álló csapat játszhat az iskolai fordulóban, és ha ez a csapat 
továbbjut a verseny regionális fordulójába, akkor ebből a csapatból csak két Versenyző vehet részt 
a fordulóban. 

4. Ezt követően a Verseny regionális fordulóira Pozsonyban, Galántán, Dunaszerdahelyen, 
Komáromban, Ipolyságon, Rimaszombaton és Kassán kerül sor. Az iskolai fordulóból továbbjutó 
párosok az iskola területi illetékessége alapján meghatározott városban játsszák majd a regionális 
fordulókat. A regionális fordulóban a Versenyzőpárosok játszanak egy-egy játékot a Pénzügyi 
szabadság társasjátékból, és a Verseny minden regionális fordulójából a két legjobb helyezést elért 
Versenyzőpáros jut tovább a döntőbe, amelyre Komáromban kerül sor.   

5. A Verseny utolsó fordulójában összesen 14 (tizennégy) továbbjutó páros vesz részt, akik közül a 
győzteseknek járó díjakat a három legjobb helyezést elért páros kapja a jelen Szabályzat IV. cikkének 
megfelelően.  

6. A legjobb helyezést elért páros az a Versenyzőpáros, amelyik a legnagyobb vagyont szerzi meg a 
játék során egy adott osztályban/regionális központban/a verseny adott körében. 
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7. A regisztrált középiskolákban a Pénzügyi szabadság játék moderátorai kizárólag a Szervezővel 
szerződéses viszonyban álló, tanúsítvánnyal rendelkező Pénzügyi szabadság játék lektorai lesznek, 
míg a játékban a segítőik kizárólag az OVB Allfinanz Slovensko a.s. alárendelt pénzügyi közvetítői 
lehetnek. 

8. A játék ideje alatt a Versenyzők kötelesek minden forduló során betartani a tiszteletteljes 
viselkedés alapelveit, valamint kötelesek követni a Szervező és a moderátorok utasításait.  

9. Minden Versenyző jogosult a Verseny időtartama alatt bármikor visszalépni a Versenytől. A 
visszalépő Versenyző köteles írásban vagy e-mailben értesíteni a Szervezőt a Versenytől való 
visszalépésről a Verseny egyes fordulói közben a csr@ovb.sk címen, valamint a Verseny 
folyamatban lévő fordulói alatt a Pénzügyi szabadság moderátorát, aki ezt a tényt regisztrálja. 

10. Ha egy Versenyzőpáros egyik tagja a játék során visszalép a Versenytől, a Versenyzőpáros másik 
tagja jogosult a megkezdett játék/forgatókönyv folytatására. Ha egy ilyen csökkentett létszámú 
csapat továbbjut a Verseny következő fordulójába, a Versenyen való további részvétel feltétele, 
hogy a csapatot Versenypárosra egészítsék ki az érintett iskolai osztályból egy helyettesítő taggal, 
aki lehet egy másik, nem továbbjutó Versenyzőpáros tagja is. 

11. Ha egy adott fordulóból továbbjutó Versenyzőpáros egyik tagja a fordulók közötti időszakban 
visszalép a Versenytől, a Versenyzőpáros másik tagja jogosult a Versenyben való folytatásra, míg a 
Versenyben való további részvétel feltétele, hogy a Versenyzőpáros csapatát egy, az adott 
Versenyző iskolai osztályából származó póttag egészítse ki, egyben a póttag lehet egy másik, nem 
továbbjutó Versenyzőpáros tagja is. 

 
IV. Díjak a Verseny győzteseinek 
 

1. A Szervező az alábbi díjakat adományozza a Versenybe (a továbbiakban mint „Nyeremény“):  
a) az 1. helyezésért – 2x tablet 300,- € ÁFA-val/db értékben + belépőjegyek a 2023. 

évi Gombaszegi nyári táborba a győztes páros egész osztálya számára (beleértve a 
Versenyzőket), egyben egy belépőjegy értéke 49,- € ÁFA-val, 

b) a 2. helyezésért – 2x tablet 250,- € ÁFA-val összegig egy darabért, 
c) a 3. helyezésért – 2x okosóra 100,- € ÁFA-val összegig egy darabért. 

2. Az az osztály, amelyikből a győztes páros kerül ki, vándorkupát kap, és ez a vándorkupa a Verseny 
következő évfolyamaiban az 1. helyezésért járó kiegészítő díj lesz. Az az osztály, amelyik a Verseny 
jelen évében megkapja a vándorkupát, köteles azt, felszólítás alapján, a Verseny következő 
évfolyamának Szervezőjének a verseny kezdete előtt ésszerű időben átadni. 

3. A Szervező fenntartja a jogot a Nyeremény megváltoztatására, és vállalja, hogy erről legkésőbb 1 
(egy) munkanappal a Verseny befejezésének napja előtt értesíti a Versenyzőket, mégpedig 
a www.financnagramotnost.sk honlapon, a Nyeremény megváltozásáról szóló értesítés 
formájában. 

4. Csak azok a Versenyzők kapnak díjat a Szabályzat jelen cikkének (1) bekezdése szerint, akik 
szabályosan teljesítették a Verseny utolsó fordulóját. 

5. Minden nyertesnek joga van visszautasítani a Nyereményt. Abban az esetben, ha a Versenyző 
elutasítja a Nyeremény átvételét, a Szervező fenntartja a jogot, hogy eldöntse, hogy egy másik 
nyertes kerül-e kiválasztásra. 
 

V. A Nyeremény átadása 
 

1. A Nyeremény átadása érdekében a Verseny győztesei kötelesek a Szervezőnek megadni a szükséges 
együttműködést.  

2. A Nyertesek kötelesek a Nyeremény átvételét a Nem pénzbeli nyeremény átvételéről szóló 
jegyzőkönyv aláírásával igazolni, míg a Nyeremény a Verseny utolsó fordulóját követően 
személyesen lesz átadva a Nyerteseknek. Abban az esetben, ha objektív okok miatt nem lehetséges 
a Nyeremény átadása a Verseny Nyerteseinek a Verseny döntő fordulójának napján, a Szervező 
vállalja, hogy a Verseny döntő fordulójának napjától számított 30 napon belül átadja a Nyereményt 
a Verseny Nyerteseinek. A Szervező fenntartja a jogot, hogy megváltoztassa a Nyeremény 
átadásának formáját.  

mailto:csr@ovb.sk
http://www.financnagramotnost.sk/
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3. A Versenyen való részvétellel minden egyes Versenyző, mint érintett személy, hozzájárulását adja 
a Szervezőnek, mint adatkezelőnek a személyes adatok feldolgozásához. A személyes adatokat a 
Szervező a Verseny szervezése és értékelése céljából kezeli a jelen Szabályzatnak megfelelően. A 
Versenyzőnek joga van bármikor visszavonni a személyes adatok feldolgozásához adott 
hozzájárulását; a hozzájárulás visszavonásával azonban a Szervező nem tudja a Versenyzőt tovább 
regisztrálni a Versenyen. A személyes adatok feldolgozása a személyes adatok feldolgozásához való 
Hozzájárulásban meghatározott adatok körén belül történik, amelynek aláírása a Versenyző által a 
Versenyen való részvétel feltétele. A Szervező vállalja, hogy a személyes adatokat kizárólag a jelen 
Szabályzatban, illetve a személyes adatok feldolgozásához adott Hozzájárulásban meghatározott 
célokból kezeli. A személyes adatok címzettje kizárólag a Szervező lesz. A Szervezőnek nem áll 
szándékában a Versenyzők személyes adatait harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek 
továbbítani. A Versenyzőket a Szervező tájékoztatta a természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 
Európai Parlament és Tanács rendeletéből (2016/679/EU) származó valamennyi jogukról és 
kötelezettségükről, amely hatályon kívül helyezi a 95/46/EK (GDPR) irányelvet (a személyes 
adatokhoz való hozzáférés joga, a személyes adatok törléséhez, helyesbítéséhez való jog, a 
személyes adatok kezelése elleni tiltakozás joga, az adattovábbításhoz való jog, a felügyeleti 
hatóságnál történő panasz benyújtásához való jog, stb.). A Versenyzők személyes adatai a Verseny 
szervezése és értékelése céljából a Verseny időtartama alatt, de legfeljebb 2023.04.31-ig lesznek 
kezelve. Érintett személy valamennyi Versenyző. A Szervezővel a csr@ovb.sk  e-mail címre elküldött 
levél formájában lehet felvenni a kapcsolatot.  

 
VI. Záró rendelkezések  
 

1. A Nyeremény a Versenyben nem követelhető, és nem érvényesíthető bíróság útján sem.  
2. A Verseny szabályainak teljesítésével kapcsolatos bármilyen kétségek esetén a Szervező dönt a 

további teendőkről a jelen Szabályzat és a Szlovák Köztársaság általánosan kötelező érvényű 
jogszabályaival összhangban. Ugyanakkor a Szervező fenntartja magának a jogot a Szabályzatnak a 
kihirdetését követően történő módosítására. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Versenyt 
lerövidítse, felfüggessze vagy törölje, még a Versenyidőszak lejárta előtt is. A Szabályzat bármilyen 
módosításáról, illetve a Verseny bármilyen rövidítéséről, felfüggesztéséről vagy törléséről 
a Szervező írásban köteles tájékoztatást adni a www.financnagramotnost.sk honlapon. 

3. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy értékelje a Verseny valamennyi feltételének 
teljesítését a Versenyzők által, valamint a jogot:  
a) a Versenyző esetleges kizárására a Versenyből a jelen Szabályzatban meghatározott 
versenyszabályok megsértése miatt;  

b) a Nyereményre való jogosultság nem odaítélésére, amennyiben a Nyertes nem veszi át 
a Nyereményét és/vagy megtagadja a Nyeremény átvételét.   

4. A Nyerteseknek átadott Nyeremény adózás előtti Nyereménynek minősül, és a Szervező nem felel 
a Nyereménynek a Nyertes által történő átvételéből eredő, a jövedelemadóról szóló 595/2003. sz. 
törvény értelmében vett adókötelezettségeiért. Minden egyéb kapcsolódó kötelezettség a 
Nyertesre nézve kötelező.  A Szabályzat IV. cikke szerinti Nyeremények nem tartoznak a 
jövedelemadóról szóló, későbbi előírások hangzásában érvényes 595/2003 sz. törvény 9. § (2) 
bekezdésének m) pontja értelmében a jövedelemadó hatálya alá. 

5. A Versenyen való részvétellel a Versenyző elfogadja a Verseny szabályait és a jelen Szabályzatot.  
6. Jelen Szabályzat hangzásával kapcsolatos kérdések vagy viták esetén a Szabályzat szlovák nyelven 

készült változata élvez előnyt minden esetben. 
7. A Szabályzat aktuális változata kérésre a Szervező székhelyén vagy a www.financnagramotnost.sk 

honlapon elérhető. 
 
Kelt, Pozsony, dátum 2022.10.05      Akadémia vzdelania OVB, n.o. 

mailto:csr@ovb.sk
http://www.financnagramotnost.sk/
http://www.financnagramotnost.sk/

