
A MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. “Kérd a kódod PUSH üzenetben!” Tippverseny  

Részvételi és Adatkezelési Szabályzata 

(továbbiakban: Részvételi Szabályzat) 
 

1. A Tippverseny szervezője  

A “Kérd a kódod PUSH üzenetben!” elnevezésű tippverseny (továbbiakban: „Tippverseny”) szervezője 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 2020. július 15-én 0:00 órától 2020. szeptember 1-jén 8:00 óráig tart.  

 

Az eredményhirdetés időpontja: 2020. szeptember 10. 

 

3. Fogalmak 

 

NetBank felhasználó: az a természetes személy, aki önálló vagy együttes aláírási joggal rendelkezik valamely 

MagNet Banknál vezetett bankszámla felett. 

 

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.  

 

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 Szabályzatban foglaltakat, illetve a Tippverseny lezárultának időpontjában (2020. szeptember 

1., 8:00 óra) rendelkezik a készülékére letöltött, aktivált MobilBank applikációval. 

 

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

esetén az időben hamarabb leadott tippet tekintjük Győztes tippnek.  

  

Tippverseny győztese:  

• A fődíj győztese: az a NetBank felhasználó természetes személy, aki a Győztes tippet adta és 

megfelel a részvételi feltételeknek; 

• A 2-3-4. díjak győztesei: azok a természetes személyek, akik a Győztes tipptől számított második, 

harmadik és negyedik legközelebbi tippet adták le a leghamarabb. 

• A Tippverseny fődíjának és minden további díjának győztese kizárólag olyan NetBank felhasználó lehet, 



aki 2020. szeptember 1-jén, 8:00 órakor rendelkezik a készülékére letöltött, aktivált MobilBank 

applikációval. 

 

MobilBank: a MagNet Bank hivatalos mobilapplikációja, amely IOS vagy Android készülékre letöltésre és 

aktiválásra került. 

PUSH üzenet: olyan kódszó, amely a MagNet NetBank rendszerébe való belépést vagy egy ott indított 

tranzakció hitelesítését szolgálja (Aláíró vagy Megerősítő kódszó), és a NetBank felhasználó 

MobilBankjába érkezik. 

A nyereményjátékból kizártak köre: A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Bank és annak 

leányvállalatainak munkatársai, azok közeli hozzátartozói. 

 

 

4. A Tippverseny leírása: 

 

a) A Tippversenyben részt vehet minden olyan NetBank felhasználó, aki nem esik a nyereményjátékból 

kizártak körébe.  

b) Tipp kizárólag NetBankon keresztül adható le, a tipp leadására szolgáló felületen.  

c) A Tippverseny célja, hogy a NetBank-szavazó megtippelje, hogy a Tippverseny ideje alatt – azaz 2020. 

július 15-én 0:00 órától 2020. szeptember 1-jén 8:00 óráig – hány Aláíró és Megerősítő kódszó kerül 

kiküldésre PUSH üzenetben a MagNet NetBank felhasználóinak mobiltelefonjára. A Bank által ebben az 

időszakban PUSH üzenetben kiküldött valamennyi Aláíró és Megerősítő kódszó beleszámít az eredménybe, 

függetlenül attól, hogy a kód felhasználásra került-e. A kiküldött kódszavak számának meghatározása során 

a Bank nyilvántartásai a mérvadók.  

d) A megadott Tippjüket a NetBank-szavazók – a Részvételi Szabályzat és az Adatkezelési tájékoztató 

elfogadását követően – az „Elküld” gomb megnyomásával érvényesíthetik. 

 

 

5.  A nyeremények  

 

• Fődíj: 1 db Kodak LUMA 150 Pocket típusú hordozható projektor  

• 2-3-4. díjak: fejenként 1 db Polaroid Mint Mobile Printer típusú mobil eszközhöz 

csatlakoztatható fotónyomtató.  

 

A győzteseket a MagNet Banknál - az Aláíró- és Megerősítő kódszavak SMS üzenet formájában történő 

fogadásához - megadott mobiltelefonszámon, illetve NetBank levélben értesítjük a nyereményjátékban elért 

eredményükről, illetve a nyeremények átvételéről. 

 

Amennyiben a győztes nem elérhető a fenti elérhetőségeken, a Szervező a nyertességre vonatkozó első 

https://www.amazon.co.uk/dp/B07RLXZ88F?ascsubtag=5e5fd7420f6c98000810ccc5%7C&linkCode=gs2&tag=wireduk0e-21
https://www.220volt.hu/Polaroid+Mint+Mobile+Printer+fotonyomtato+sarga


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 tartalék 

győztesre. Tartalék győztesnek az NetBank-szavazó minősül, aki a Győztes tippet időben a győztes után a 

legközelebbi időpontban beküldte vagy – ennek hiányában – aki a Győztes tipphez legközelebbi tippet a 

legkorábban leadta. 

 

A nyeremények átvételére és felhasználására csak a nyertes NetBank felhasználó természetes személy 

jogosult.  

 

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

 

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

 

A nyeremény után fizetendő járulékokat a Szervező fizeti.  

 

Szervező a nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a győztes garanciális vagy egyéb 

igényét a nyereményt biztosító partnercéggel szemben érvényesítheti. 

 

6. Részvételi Szabályzat elfogadása és adatvédelem 

6.1 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 az adatkezelési 

hozzájáruló jelölőnégyzet bepipálásával hozzájárulnak, hogy a Szervező a Tippversenyhez 

szükséges személyes adataikat (név, telefonszám, NetBank felhasználónév, ügyfélazonosító szám) 

a Tippverseny lebonyolítása és a nyereménnyel kapcsolatos értesítés céljából kezelje. A Szervező 

a személyes adatokat az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendelete (GDPR), valamint az 

egyéb vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával kezeli, azokat a jelen 6. 

pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli és nem dolgozza fel. 

6.2 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 a 

telefonszámukat. A NetBank -szavazók kifejezetten elfogadják, és tudomásul veszik, hogy nem 

jogosultak ellenszolgáltatásra adataiknak nyilvános közzétételéért.  

6.3  Tekintettel arra, hogy a Tippjáték lebonyolításához feltétlenül szükség van a résztvevők 

hivatkozott személyes adataira, így a hozzájárulás megadása a Tippjátékban való részvétel 

feltétele.  A hozzájárulással megadott személyes adatok kezelése a hozzájárulás 

visszavonásáig, hozzájárulás visszavonása hiányában pedig a nyereményjáték lezárásáig, 

illetve a nyeremény átadásáig tart. Amennyiben a résztvevő az adatkezeléshez történő 

hozzájárulást megadta, úgy jelen hozzájárulás • postai úton, levélben a Bank 1062 Budapest, 



Andrássy út 98. alatti postai címére történő megküldéssel,  • az info@magnetbank.hu email 

címre való megküldéssel, • személyesen a Bank bármely fiókjában megtett írásbeli 

nyilatkozattal, • a Bank központi +36-1-428-88-88-as telefonszámán megtett nyilatkozat útján, 

• a NetBankban hitelesített levél küldése útján, a nyilatkozat tevő személyének egyértelmű 

azonosítását lehetővé tevő bejelentéssel bármikor - bármely felsorolt csatornán - korlátozás 

nélkül és ingyenesen, bármely időpontban visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem 

érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás 

visszavonása a nyereményjátékból való kizárást eredményez. Részletes adatkezelési 

tájékoztatás mind a hozzájárulás jogalap szabályaival, mind a résztvevők által érvényesíthető 

adatkezelési jogokkal kapcsolatban a www.magnetbank.hu/adatvedelem honlapon található 

Adatkezelési Tájékoztatóban (különösen, de nem kizárólagosan annak IV.5. pontjában és IX. 

fejezetében) érhető el. 

 

7. Változtatás joga 

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

szükségesnek ítéli meg.   

 

8. Záró rendelkezések 

8.1 A Tippversenyben való részvétel önkéntes. 

8.2 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.  

8.3 A Részvételi Szabályzatot a Szervező a https://www.magnetbank.hu/tippverseny internet címen teszi 

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

 

Budapest, 2020. július 10. 

 

MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. 

Szervező 

 


