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Játékszabályzat 
 

„MINDENAMIT” 
A Diákhitel Központ Zrt. alapszintű pénzügyi játéka 

 

 

A MINDENAMIT tudni szeretnél a pénzről egyéni játékosoknak szóló, alapszintű pénzügyi 

ismeretekre épülő, sorsolásos rendszerű játék. 

 

Szervezés és lebonyolítás 

 

A játékot a Diákhitel Központ Zrt. (székhely: 1027 Budapest Kacsa utca 15-23.) kezdeményezésére 

és támogatásával, a PénzSztár Versenyközpont szervezi. A játék időtartama alatt jelen 

játékszabályzat minden játékos számára hozzáférhető a www.penzsztar.hu weboldalon.  

 

A játék menete 

 

Négy napon keresztül, naponta 2-2 infografika jelenik meg a PénzSztár honlapján. Minden egyes 

infografikához tartozik egy kérdés, amelyet a játékosoknak meg kell válaszolniuk. A nyolc választ 

össze kell gyűjteni, és valamennyit egy e-mailben kell beküldeni az info@penzsztar.hu címre.  

 

A játék időtartama 

 

2015. november 30. – 2015. december 7. 

 

Az infografikák megjelenéseinek dátumai: 

1-2. infografika: november 30. 

3-4. infografika: december 1. 

5-6. infografika: december 2. 

7-8. infografika: december 3. 

 

A válaszok beküldésének határideje: 

2015. december 7. éjfél 

 

Nyeremények 

 

Azok között, akik mind a nyolc kérdésre helyesen válaszolnak, egy fődíj és három további 

nyeremény kerül kisorsolásra. 

 

Fődíj:  

1 db iPod nano 16GB 

 

További nyeremények: 

1 db 7 Csoda társasjáték 

1 db Escape társasjáték 

1 db Incognito társasjáték 
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Sorsolás 

 

A sorsolásra 2015. december 14-én kerül sor a PénzSztár Versenyközpontban. A sorsolás 

eredményét a PénzSztár Versenyközpont a www.penzsztar.hu honlapon hozza nyilvánosságra, és a 

nyerteseket e-mailben közvetlenül is értesíti az info@penzsztar.hu címről.  

 

Részvételi feltételek 

 

A játékosok egyénileg vehetnek részt a játékban. A részvétel feltétele, hogy a játékosok teljesítették 

a 2015. évi PénzSztár online előselejtezőjének mindkét fordulóját, de azóta már kiestek a 

versenyből. A játékosoknak abban az e-mailben, amelyben a Versenyközpontnak megküldik a nyolc 

infografikán szereplő kérdésekre adott válaszaikat, egyúttal fel kell tüntetniük a saját nevüket, az 

iskolájuk nevét és címét, valamint annak a csapatnak a nevét, amelynek tagjaként részt vettek a 

2015. évi PénzSztár versenyen. 

 

Nyeremények átvétele 
 

A nyerteseket a nyeremények után költségek nem terhelik, minden felmerülő költséget (adó, 

járulék) a Diákhitel Központ vállal magára.  

 

A nyereményre való jogosultság feltétele, hogy a nyertesek a kiértesítést követő 3 napon belül 

visszajelezzenek az info@penzsztar.hu e-mail címre azzal, hogy a nyereményre igényt tartanak. 

Amennyiben a nyertesek nem jeleznek vissza ezen határidő lejártáig, a nyereménytől elesnek. A 

nyeremények átvételére kizárólag az e-mailben visszaigazolt személyek vagy meghatalmazottjaik 

jogosultak. 

 

A nyeremények átadására a PénzSztár verseny 2015. december 17-én tartandó országos döntőjén 

kerül sor. Amennyiben a személyes átvétel földrajzi vagy egyéb okból nem lehetséges, a 

nyeremények postai úton, tértivevénnyel kerülnek eljuttatásra. A nyeremények átvételének további 

feltétele egy átadás-átvételi dokumentum kitöltése, ahol a nyerteseknek a következő adatokat kell 

megadniuk: név, anyja neve, személyi igazolvány szám, TAJ szám, adóazonosító jel, állampolgárság, 

születési hely és idő, állandó lakcím. A megadott adatok kizárólag a nyereménnyel kapcsolatosan 

felmerülő adó- és járulékterhek átvállalásához szükségesek, azok semmilyen egyéb módon nem 

kerülnek felhasználásra.  

 
A nyeremények személyes átadásakor készített fotók felhasználásának joga 

 

A játékosok a játékszabályzat elfogadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a nyeremények személyes 

átvétele esetén a Versenyközpont fotókat készítsen az átadásról, és a készített fotókat 

felhasználhassa időbeli, területi, méretbeli megkötés nélkül. 

 
Adatvédelem 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § 

(1) bekezdés a) pontja szerint a játékosokat a Versenyközpont tájékoztatja, hogy az adatkezelés a 

személyes hozzájárulásukon alapul, melyről megfelelő tájékoztatást jelen játékszabályzatban 

olvastak és elfogadnak. 



3 

A játékosok a játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy abban az esetben, 

ha nyertesek lesznek, a Versenyközpont az adataik közül a vezeték és utónevüket, valamint az 

iskolájuk nevét nyilvánosságra hozhatja a PénzSztár honlapján és Facebook oldalán, illetve 

esetlegesen a sajtóban és egyéb nyomtatott kiadványokban.  

 

Továbbá a játékosok kifejezetten elfogadják és tudomásul veszik, hogy a nyeremények személyes 

átvétele esetén az átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárulnak ezen 

felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi felhasználásához, idő- és alkalombeli 

korlátozás és külön díjazás nélkül.  

 

Amennyiben a játékos valótlan adatokat bocsát a Versenyközpont rendelkezésére, az ebből eredő 

kárfelelősség a játékost terheli. 

 

A játékkal kapcsolatos további információ 

 

Az infografikákon megjelenő tartalmak tájékoztató jellegűek, azok valóságnak történő 

megfeleléséért a Versenyközpont és a Diákhitel Központ felelősséget nem vállal. Ugyanakkor, a 

helyes válaszok minden esetben az infografikákon szereplő információknak megfelelően kerülnek 

meghatározásra. 

 

A PénzSztár Versenyközpont fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatban foglalt feltételeket 

bármikor módosítsa. A szabályzat módosításai minden esetben megjelennek a honlapon, a 

játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. 

 

A résztvevők a játékkal kapcsolatos további információt az info@penzsztar.hu email címen 

kérhetnek. 

 

Budapest, 2015. november 30. 

 

PénzSztár Versenyközpont 


