
 

 

 
 

A MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. “Aktívtipp” Elnevezésű Tippverseny  

Részvételi és Adatkezelési Szabályzata 

(továbbiakban: Részvételi Szabályzat) 
 

1. A Tippverseny szervezője  

Az „Aktívtipp” elnevezésű tippverseny szervezője (továbbiakban: „Tippverseny”) a MagNet Magyar 

Közösségi Bank Zrt. (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. cégjegyzékszám: 01-10-046111 Fővárosi 

Törvényszék, mint Cégbíróság), (továbbiakban: Szervező) 

 

2. A Tippverseny időtartama 

 

A Tippverseny 2016. április 11-én 0:00 órától 2016. május 30. 24:00 óráig tart.  

 

Az eredményhirdetés időpontja: 2016. november 2. 

 

3. Fogalmak 

 

Aktív ügyfél: A MagNet Bank Zrt.-nél 2016. augusztus 1. napján bankszámlával rendelkező ügyfél, aki 

megfelel az alábbi feltételeknek. 

Lakossági ügyfelek esetében az minősül aktív ügyfélnek, aki 2016. augusztus és szeptember hónapban  

olyan Illetéktelen, Csillag, Diamond vagy Nyugdíjas bankszámlával rendelkezik, amely bankszámla 

vonatkozásában mind 2016. augusztus, mind 2016. szeptember hónapban 0-tól eltérő összegű 

becsületkasszás számlavezetési díj sikeresen terhelésre kerül, valamint 

a bankszámlájához kapcsolódóan rendelkezett olyan MagNet Bank Zrt. által kibocsátott bankkártyával, 

amellyel mind augusztus, mind szeptember hónapban havonta összesen 25.000,- forintot meghaladó 

sikeresen könyvelt bankkártyás vásárlás történt.  

Vállalati ügyfelek esetében az minősül aktív ügyfélnek, aki 2016. augusztus és 2016. szeptember hónapban  

olyan Mars, Jupiter, Nap, Üstökös, Szféra vagy Házmesterbankszámlával rendelkezik, amely bankszámlán 

mind augusztus, mind szeptember hónapban érkező átutalásból (kivéve a bankon belüli saját számlák közötti 

átutalás), valamint készpénzbefizetésből származó, havonta összesen minimum 250.000,- forint összegű 

jóváírás történt.  

Civil ügyfelek esetében az minősül aktív ügyfélnek, aki 2016. augusztus és 2016. szeptember hónapban  

olyan Civil bankszámlával rendelkezik, amely bankszámlán mind augusztus, mind szeptember hónapban 

érkező átutalásból (kivéve a bankon belüli saját számlák közötti átutalás), valamint készpénzbefizetésből 

származó, havonta összesen minimum 100.000,- forint összegű jóváírás történt. 

 

Érvényes tipp: a NetBank-szavazó által a NetBankon elérhető Tippverseny kérdésére a verseny időtartamán 

belül számszerűen megadott Tipp. A Tipp csak akkor minősül érvényesnek, ha a NetBank-szavazó elfogadta 

a jelen Részvételi Szabályzatot és valós, élő telefonszámot, illetve e-mail elérhetőséget adott meg. 

 

Győztes tipp: A Tippverseny helyes megfejtése, vagy az ahhoz legközelebb álló szám. Több Tipp egyezősége 

esetén az időben hamarabb leadott Tippet tekintjük Győztes tippnek. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Inaktív ügyfél: A MagNet Bank Zrt.-nél 2016. február 29. napján bankszámlával rendelkező ügyfél, aki 

megfelel az alábbi feltételeknek. 

Lakossági ügyfelek esetében az minősül inaktív ügyfélnek, aki 2016. február hónapban  

- olyan Illetéktelen, Csillag, Diamond vagy Nyugdíjas- bankszámlával rendelkezett, amely bankszámla 

vonatkozásában február hónapban nem került terhelésre becsületkasszás számlavezetési díj, valamint 

- február hónapban ugyanezen bankszámlához kapcsolódóan nem rendelkezett olyan MagNet Bank Zrt. 

által kibocsátott bankkártyával, amellyel február hónapban összesen 25.000,- forintot meghaladó, 

sikeresen könyvelt bankkártyás vásárlás történt.  

Vállalati ügyfelek esetében az minősül inaktív ügyfélnek, aki 2016. február hónapban  

- olyan Mars, Jupiter, Nap, Üstökös, Szféra vagy Házmesterbankszámlával rendelkezett, amely 

bankszámlán február hónapban nem történt más bankból érkező átutalásból (kivéve a bankon belüli saját 

számlák közötti átutalás), valamint készpénzbefizetésből származóan összesen legalább 250.000,- forint 

összegű jóváírás.  

Civil ügyfelek esetében az minősül inaktív ügyfélnek, aki 2016. február hónapban  

- olyan Civilbankszámlával rendelkezett, amely bankszámlán február hónapban nem történt más bankból 

érkező átutalásból (kivéve a bankon belüli saját számlák közötti átutalás), valamint készpénzbefizetésből 

származóan összesen legalább 100.000,- forint összegű jóváírás.  

 

NetBank-szavazó: Az az önálló, vagy együttes aláírási joggal rendelkező NetBank-felhasználó, aki a 

NetBank Tipp leadására szolgáló felületén – a Szervező által feltett kérdésre - érvényes Tippet adott le.  

 

Tartalékgyőztes: Az az Aktív ügyfél, akinek a bankszámlájához kapcsolódó NetBank-szavazó a 

Győztes tipphez legközelebbi Tippet a legkorábban leadta.  
 

Tippverseny győztese: az az Aktív ügyfél, akinek a bankszámlája felett rendelkező NetBank-szavazó a játék 

időtartama alatt beküldött érvényes Tippje lett a Győztes tipp. Lakossági, Vállalati és Civil Aktív ügyfelek 

között kategóriánként (lakossági, vállalati és civil) egy-egy győztes kerül kihirdetésre. A Tippverseny 

győztese kizárólag Aktív ügyfél lehet. Ha a NetBank-szavazó és az Aktív ügyfél, illetve annak képviselője, 

nem azonos személy, akkor a Tippverseny győztese minden esetben az Aktív ügyfél lesz.  

 

4. A Tippverseny leírása: 

 

a) A Tippversenyben kizárólag a Bank Inaktív ügyfelei vehetnek részt, akik vállalják, hogy Aktív 

ügyfelekké válnak.  

b) Tipp kizárólag NetBankon keresztül adható le. A Tipp leadására szolgáló felület a Tippverseny 

időtartama alatt azon - az Inaktív ügyfél bankszámlájához kapcsolódó – NetBank-felhasználónál 

jelenik meg, aki elsőként lép be a NetBank-felületre. Az első érvényes Tipp leadását követően újabb 

Tipp leadására – a többi, ugyanazon Inaktív ügyfél bankszámlájához tartozó NetBank-felhasználó 

által – nincs lehetőség. Egy Inaktív ügyfélhez csupán egyetlen Tipp adható le, függetlenül a 

bankszámlák darabszámától és attól, hogy hány NetBank-felhasználó kapcsolódik adott Inaktív 

ügyfélhez.  

c) A Tippverseny célja, hogy a NetBank-szavazó megtippelje, hogy hány MagNet Segítő bankkártyához  

lesz  beállítva civil támogatott 2016.07.24-én éjfélkor. 

 

d) Az alapértelmezett Tipp „0”, azaz nulla, ettől eltérő Tipp a „0” felülírásával adható meg.  



 

 

 

 
 

5.  A nyeremények összege és teljesítése 

 

Lakossági ügyfelek esetén: 350.000 forint értékű luxushétvége 2 fő részére egy a Tippverseny győztese által 

választott európai fővárosban. 

 

Vállalati ügyfelek esetén: egy 550.000 Ft értékű Hősök tere csapatépítő tréning a Tippverseny győztesének 

8-10 munkavállalója számára. 

 

Civil ügyfelek esetén: 250.000 Ft értékű AdWords hirdetésoptimalizálási csomag. 

 

A győzteseket a Tippverseny keretében megadott telefonszámon, e-mailcímen értesítjük a nyertességről, 

illetve a nyeremények átvételéről. 

 

Amennyiben a győztes nem elérhető a Tippverseny során megadott elérhetőségeken, a Szervező a 

nyertességre vonatkozó első értesítés megküldésétől számított 7 naptári napon keresztül mindent megtesz 

annak érdekében, hogy a győztessel kapcsolatba lépjen. Amennyiben a győztes attól a naptól számított 7 

naptári napon belül sem érhető el, hogy a Szervező először kísérelt meg kapcsolatba lépni vele, a nyeremény 

átszáll a Tartalékgyőztesre.  

A nyeremények átvételére és felhasználására csak a számlatulajdonos természetes személy jogosult, 

amennyiben a számlatulajdonos jogi személy, úgy a képviseletre jogosult természetes személy veheti át a 

nyereményt. 

 

A nyeremény át nem ruházható, harmadik fél részére tovább nem értékesíthető, készpénzre át nem váltható 

és csak a nyeremény átadásakor megszabott határidőn belül használható fel, visszaváltására, 

meghosszabbítására nincsen lehetőség.  

 

A Szervező jogosult visszakövetelni a jogosulatlanul felvett nyereményt, vagy annak pénzbeli ellenértékét. 

 

6. A Szervező felelőssége 

6.1 A Szervező kizárja felelősségét a NetBank-szavazóktól, Aktív/Inaktív ügyfelektől származó téves, 

pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásból, valamint harmadik külső szolgáltató miatt meghiúsult 

szavazatokból eredő, a Tippversenyben résztvevő ügyfelek vagy bármely harmadik személy által 

elszenvedett károk tekintetében. 

6.2 A Tippverseny szervezői nem vállalnak felelősséget a tőlük független késedelmekért a Tippverseny 

során. 

6.3 A Szervező nem vállal felelősséget az abból származó elveszett Tippért, hogy a NetBank-felületen 

a NetBank-felhasználó a „Köszönöm, nem” gomb lenyomásával lemond a Tippversenyben 

történő részvételről. 

6.4 A Szervező a nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a győztes garanciális 

vagy egyéb igényét a nyereményt biztosító partnercéggel szemben érvényesítheti. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. Adatvédelem 

7.1 A Tippversenyben résztvevők a NetBank-felületen megjelenő „A Részvételi Szabályzatot 

elolvastam, megértettem, elfogadom” szöveg melletti jelölőnégyzet beikszelésével minden 

tekintetben elfogadják a jelen Részvételi Szabályzat rendelkezéseit, valamint hozzájárulnak, hogy 

a Tippverseny során megadott személyes adataikat a Szervező a Tippverseny lebonyolítása és a 

nyereménnyel kapcsolatos értesítés céljából kezelhesse. A Szervező szavatolja, hogy az 

adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII.tv. (Info tv.), valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések 

megtartásával történik, a résztvevők adatait a jelen pontban meghatározottaktól eltérő célokból 

nem kezeli és nem dolgozza fel. 

7.2 Szervező a Tippversenyben résztvevők által megadott személyes adatok valóságtartalmát a 

NetBank-szavazóval történő kapcsolatfelvétel útján is jogosult ellenőrizni - nyertességétől 

függetlenül is. 

7.3 A Tippverseny résztvevői a játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a 

Szervező az adataik közül az utó- és vezetéknevüket nyilvánosságra hozza a hivatalos 

Facebook oldalán és honlapján, illetve a győztesek esetében értesítés céljából felhasználja e-

mail címüket. Továbbá a NetBank-szavazók kifejezetten elfogadják, és tudomásul veszik, 

hogy nem jogosultak ellenszolgáltatásra adataiknak nyilvános közzétételéért. 

7.4 A Tippverseny győzteseinek neveit és a helyes megfejtést a Szervező a 

https://www.magnetbank.hu/aktivtipp oldalán teszi közzé a Tippverseny lezárását követően 1 

hétig. 

 

8. Együttműködő partnerek és kizárt személyek 

A nyeremények igénybe vételére a Szervezőtől független harmadik felek biztosítanak lehetőséget. 

A Tippversenyben nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói, a Tippversennyel kapcsolatos megbízottai, 

alvállalkozói, továbbá az előbbiek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott hozzátartozói, valamint 

azok az Inaktív/Aktív ügyfelek, akik az eredményhirdetés időpontjában végelszámolás vagy felszámolás 

hatálya alatt állnak. 

 

9. Változtatás joga 

Szervező fenntartja magának a jogot a hivatalos Részvételi Szabályzat megváltoztatására, amennyiben 

szükségesnek ítéli meg. A Szervező bármilyen, módosításról szóló értesítést a 

https://www.magnetbank.hu/aktivtipp honlapon keresztül közöl a Tippverseny résztvevőivel. 

 

10. Záró rendelkezések 

10.1 A Tippversenyben való részvétel önkéntes. 

10.2 Szervező fenntartja a jogot a Tippverseny törlésére vagy felfüggesztésére, a nyeremények részben 

vagy egészben történő megtagadására, ha a Tippverseny kapcsán visszaélés vagy a feltételek 

megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major 

esetén. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket, vagy magát a Tippversenyt 

kiegészítse, módosítsa vagy lezárja.  

10.3 A Részvételi Szabályzatot a Szervező a https://www.magnetbank.hu/aktivtipp internet címen teszi 

közzé és biztosítja annak folyamatos elérhetőségét a Tippverseny teljes időtartama alatt.  

 

Budapest, 2016. április 11. 

 

MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. 

Szervező 


