
Állampapíros nyereményakció a Kincstárban! 

 
Nyerjen állampapírt állampapír vásárlással! 

 
Az Állampapír-állománynövelő nyereményjáték 2021. április 19. és június 30. között 
tart, melynek nyereménye 50 darab Kincstár által kibocsátott 50.000,- forint értékű 
Nyereményutalvány, mely a Kincstárnál állampapír vásárlására fordítható. 
 
Fontos, hogy a részvételhez nyilatkoznia kell. Az Állománynövelő nyereményjátékban 
való részvételhez a nyilatkozat megtételén felül annyit kell tennie, hogy a Kincstárnál 
vezetett értékpapír nyilvántartási-számlájának vagy gyermeke Kincstári Start-
számlájának állományát a nyereményjáték időszaka alatt 100.000,- forint névértékű új 
pénz befizetésből származó állampapír állománnyal növeli. 
 
A részvételi nyilatkozatot megteheti ügyfélkapun keresztül az 
Értékpapírszámlához kapcsolódó adatok módosítása űrlap végén található check boksz 
kipipálásával, vagy postai úton a Kincstár 6701 Szeged, Pf.: 418 levelezési címére 
megküldheti, továbbá e-mail-en keresztül scannelten a 
nyeremenyjatek@allamkincstar.gov.hu e-mail címre, továbbá személyesen 
leadhatja a Kincstár bármely ügyfélszolgálatán. 
 
Az Állománynövelő nyereményjátékról további információkat a Nyereményjáték 
Játékszabályzatában honlapunkon (www.allamkincstar.gov.hu) talál. 
 

 

Nyisson értékpapírszámlát otthonról, és nyerjen állampapírt! 

 
Amennyiben Ön 2021. április 19. és június 30. között az Ügyfélkapun keresztül 
(Magyarország.hu) értékpapírszámlát nyit a Magyar Államkincstárban, és legalább 
100.000 forint értékben állampapírt vásárol, akkor részt vehet akciós 
nyereményjátékunkban. A nyereményjátékban 25 darab Kincstár által kibocsátott 
100.000,- forint értékű, a Kincstárnál állampapír vásárlására fordítható 
Nyereményutalványt sorsolunk ki. 
 
Fontos, hogy a részvételhez nyilatkoznia kell. Ennek érdekében annyit kell tennie, hogy 
első lépésként az Ügyfélkapus felületen, a www.magyarorszag.hu weboldalon a 
jobb oldali menüoszlopban található „Számlanyitás a Magyar Államkincstárnál” 
kiemelt cikkre kattintva kitölti a számlanyitáshoz vagy elektronikus szolgáltatás 
(WebKincstár és MobilKincstár) igényléséhez kapcsolódó űrlapot, bepipálja a 
„Nyereményjáték” fejezetben található részvételi szándékra vonatkozó check box-ot, 
kitölti az Önre vonatkozó adatokat és beküldi az Ajánlati Nyilatkozatát. 
 
A nyereményjátékról további információkat a Nyereményjáték Játékszabályzatában 
honlapunkon (www.allamkincstar.gov.hu) talál. 
 

 

 

 

https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,38997319-348c-44e9-8c19-7b4681e43599
mailto:nyeremenyjatek@allamkincstar.gov.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#kereses_talalatok,map
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#kereses_talalatok,ertekpapirszamla
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#kereses_talalatok,ertekpapirszamla
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NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 

 

Ajándékutalvány sorsolás az ügyfélkapun keresztül 

számlát nyitó, vagy ügyfélkapun keresztül 

WebKincstár és MobilKincstár alkalmazást igénylő 

ügyfelek részére  

 

 

1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA 

 

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold utca 4.; adószám: 15329970-2-41, a 

továbbiakban: Kincstár). 

 

2. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 

 

A Nyereményjátékban azon Magyarországon állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező, cselekvőképességükben nem korlátozott természetes személyek vesznek részt, 

akik a Nyereményjáték időtartama alatt:  

 

-  ügyfélkapun keresztül (https://magyarorszag.hu/) értékpapír nyilvántartási-számlát, 

vagy Kincstári Start-számlát nyitnak (Kincstári Start-számla esetén a Kincstári Start-

számlán meghatalmazottként rögzített törvényes képviselőjük nyilatkozatával a 

Kincstári Start-számla tulajdonosok vesz részt a Nyereményjátékon), vagy 

- meglévő értékpapír nyilvántartási-számlájukhoz ügyfélkapun keresztül WebKincstár 

és MobilKincstár jogosultságra szerződést kötnek (a fenti ügyfelek a továbbiakban 

együtt: Részvevők) és 

- Érvényes (hiány nélküli) Ajánlati Nyilatkozatukat benyújtották, illetve hiányos 

Ajánlati Nyilatkozat esetén a szerződéskötéshez szükséges sikeres hiánypótlás a 

Nyereményjáték zárónapjáig megtörtént, és 

- a Résztvevő a Nyereményjáték zárásakor legalább 100.000,- Ft névértékű állampapír 

záró állománnyal rendelkezik a Kincstárban vezetett értékpapír nyilvántartási-

számláján / Kincstári Start-számláján (Euró alapú állampapír állomány esetében az 

állomány forint értéke a Magyar Nemzeti Bank által közzétett 2021. I. negyedévi átlag 

árfolyamon kerül figyelembe vételre), továbbá 

- Jelen Szabályzat 2. számú melléklete szerinti Nyereményjátékra vonatkozó, 

hiánytalanul, helyes adattartalommal kitöltött, aláírt nyilatkozat beküldése, vagy 

ügyfélkapus felületen az erre vonatkozó hozzájárulás elektronikus úton történő 

megtétele. 

 

A részvételi nyilatkozat és adatkezelési hozzájárulás kitöltése során az e-mail cím vagy 

telefonszám valamelyikének megadása kötelező a nyertessel történő kommunikáció céljából.  

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Kincstár alkalmazottai, munkatársai és mindezen 

személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.  

https://magyarorszag.hu/
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A jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok 

részvételét a Kincstár kizárja. 

 

A Nyereményjátékban való részvétel ingyenes. 

 

3. A NYEREMÉNYJÁTÉKRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS 

 

A nyereményjátékokra az alábbi módokon lehet jelentkezni: 

- Ügyfélkapun keresztül 

- a Részvételi Nyilatkozatot kitöltve és aláírtan, scannelten e-mailen megküldve 

- a Részvételi Nyilatkozatot személyesen bármely Állampénztári Irodában leadva 

- a Részvételi Nyilatkozatot kitöltve és aláírtan postai úton megküldve. 

 

Ügyfélkapun keresztül 

 

A nyilatkozattételi lehetőség olyan űrlapokba van beépítve, melynek felhasználása célhoz 

kötött. Az űrlapok utolsó oldalán található a nyereményjátékkal kapcsolatos tájékoztatás, 

illetve a jelentkezéshez szükséges checkbox, melynek kipipálásával lehet jelentkezni a 

nyereményjátékra.  

 

Az ügyfélkapun keresztüli jelentkezés a magyarorszag.hu oldalon a Pénzügy/Befektetések, 

megtakarítások, hitelek menüpont alatt található alábbi űrlapok valamelyikének kitöltésével 

lehetséges. 

„MÁP – Értékpapír nyilvántartási-számla nyitás a Magyar Államkincstárban” 

„MÁP – Kincstári Start-értékpapírszámla nyitás belföldön élő magyar gyermek részére” 

„MÁP – Kincstári Start-értékpapírszámla nyitás külföldön élő magyar gyermek részére” 

„MÁP – WebKincstár és MobilKincstár elektronikus csatorna igénylése” 

 

E-mail-en megküldve 

 

A hiánytalan, helyes adattartalommal kitöltött és aláírt Részvételi Nyilatkozat beküldhető e-

mail csatolmányként (scannelten, vagy jó minőségben lefotózva) kizárólag 

a nyeremenyjatek@allamkincstar.gov.hu e-mail címre. 

 

FONTOS! E-mailes beküldés esetén az eredeti, aláírt példányt a pályázónak a 

nyereményjáték lezárultjáig meg kell őriznie, és kérésre be kell mutatnia, ellenkező esetben 

jelentkezése érvénytelen, személyes adatait pedig haladéktalanul törölni kell. 

 

Személyes leadással 

 

A hiánytalan, helyes adattartalommal kitöltött és aláírt Részvételi Nyilatkozat benyújtható 

személyesen a Kincstár bármely állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatán.  

Az ügyfélszolgálatok nyitva tartásáról a Kincstár honlapján lehet tájékozódni. 

 

 

 

 

mailto:nyeremenyjatek@allamkincstar.gov.hu
http://www.allamkincstar.gov.hu/
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Postai úton beküldve 

 

A hiánytalan, helyes adattartalommal kitöltött és aláírt Részvételi Nyilatkozat beküldhető 

postai úton a Kincstár 6701 Szeged, Pf.: 418 levelezési címére.  

 

4. A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA 

 

A Nyereményjáték 2021. április 19. napján kezdődik és 2021. június 30. napján 16:00 óráig 

tart.  

 

5. A NYERTESEK SORSOLÁSA 

 

Helyszín: 1054 Budapest, Hold utca 4. 

Időpont: 2021. július 15. napja  

 

6. A SORSOLÁS LEBONYOLÍTÁSA 

 

A Kincstár a nyerteseket szoftver segítségével egy, a Nyereményjáték részvételi feltételeinek 

megfelelő ügyfelekből előzetesen összeállított adatbázisból sorsolja ki. A Kincstár minden 

Résztvevőhöz egy adott sorszámot társít. A sorsoló program 25 db sorszámot sorsol ki, így az 

ügyfelek anonimitása a sorsolás során biztosított.  

 

7. NYEREMÉNYEK 

 

A Nyereményjáték során az alábbiakban meghatározott nyeremények kerülnek kisorsolásra. 

25 darab Kincstár által kibocsátott 100.000,- forint értékű, névre szóló, nem átruházható, 

bankjegynek, forgatható utalványnak, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 

törvény szerinti készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek, valamint értékpapírnak nem 

minősülő és kizárólag a Kincstárnál állampapír vásárlásra vagy jegyzésre felhasználható 

utalvány (a továbbiakban: Nyereményutalvány), melyet a sorsolást követő 30 napos jogvesztő 

határidőn belül fel kell használni.  

 

A Nyereményutalvány ellenértékéből a nyertes Ügyfél a Kincstárnál vezetett értékpapír-

nyilvántartási számláján vásárolhat vagy jegyezhet állampapírt, a befektetési rendelkezés 

napján érvényes feltételek szerint. 

 

A Nyereményutalvány készpénzre nem váltható. A Kincstár a Nyerteseket az 

eredményhirdetést követően e-mailben, telefonon vagy postai úton értesíti a 

Nyereményutalvány átadásának részleteiről és a nyeremény felhasználásának módjáról.  

A Nyereményutalványt a sorsolást követő 30 napos jogvesztő határidőn belül fel kell 

használni. Amennyiben 30 napon belül nem használja fel a nyertes a nyereményét, úgy a 

Nyereményutalvány érvényét veszti, ezáltal nem lesz beváltható. 
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8. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE 

 

Jelen Nyereményjátékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, a 

Résztvevő a Nyereményjátékban való részvétellel a jelen Szabályzat 2. számú mellékletét 

képező Nyilatkozat, vagy az ügyfélkapus felületen az erre vonatkozó elektronikus úton tett 

nyilatkozat megtételével hozzájárul ahhoz, hogy a saját és/vagy kiskorú Számlatulajdonos 

gyermeke személyes adatai a Kincstár, mint Adatkezelő adatbázisába kerüljenek, azokat a 

Nyereményjátékkal összefüggésben, a Nyereményjáték lebonyolításának időtartama alatt, 

illetve a nyeremények átadásáig kapcsolattartás és adminisztráció céljából a Kincstár 

feldolgozza és kezelje.  

 

 Az adatbázis kizárólag a nyeremény kisorsolásának és átadásának lebonyolítására szolgál, az 

adatok egyéb célokra (így közvetlen üzletszerzésre vagy egyéb marketing tevékenység során) 

nem kerülnek felhasználásra. 

 

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy:  

a)  az adatszolgáltatás önkéntes, adatai kezelését, illetve feldolgozását a Kincstár 

végzi; 

b)  az adatbázis a nyeremény átvételét követően, de legkésőbb 30 nappal a sorsolást 

követően törlésre kerül.  

 

A Nyereményutalvány átadása és a Résztvevők adatainak felhasználása a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá 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. április 27-

i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet – 

GDPR) rendelkezései alapján történik. 

 

A Kincstár, mint adatkezelő – a jelen Szabályzat 1. számú mellékletét képező Adatkezelési 

tájékoztatóban foglaltak szerint – biztosítja a Résztvevő részére a személyes adataikkal 

kapcsolatos jogaik gyakorlását, így egyebek mellett bármikor lehetőséget biztosít a 

Résztvevőnek, törvényes képviselőjének arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai 

kezeléséről, kérje azok törlését, helyesbítését vagy korlátozását, illetve – kötelező adatkezelés 

esetén – tiltakozzon ezen adatok kezelése ellen.  

 

Amennyiben a Résztvevő él a fenti jogaival, a Kincstár a kérelem benyújtásától számított 

legrövidebb idő alatt, de legfeljebb egy hónapon belül meg kell, adja számára a megtett 

intézkedésekről a tájékoztatást. 

 

Személyes adatainak kezelésére vonatkozó panaszával általánosságban a Kincstárhoz (1054 

Budapest, Hold utca 4., adatvedelem@allamkincstar.gov.hu), illetve a Nemzeti Adatvédelmi 

és Információszabadság Hatósághoz fordulhat: 

 

mailto:adatvedelem@allamkincstar.gov.hu
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Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

 

Székhely:  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Postacím:  1530 Budapest, Postafiók: 5. 

Telefon:  +36 -1-391-1400 

Fax:  +36-1-391-1410 

E-mail:  ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

A személyes adatok kezelésének jogellenessége esetén a Résztvevő polgári pert 

kezdeményezhet a Kincstárral szemben. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. 

A per a Résztvevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt lehet 

megindítani (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti 

meg: http://birosag.hu/torvenyszekek). 

 

9. ADÓZÁS 

 

A nyereményhez tartozó személyi jövedelemadó és egyéb járulékfizetési, valamint a 

nyeremény átadásához kapcsolódó költséget a Kincstár viseli. 

 

10. INFORMÁCIÓ A NYEREMÉNYJÁTÉKRÓL 

 

A Nyereményjátékra vonatkozó részletes információ a http://www.allamkincstar.gov.hu 

weboldalon érhető el. 

 

11. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 

A Nyereményjátékban való részvétel e hivatalos Szabályzat automatikus elfogadását jelenti.  

A Kincstár a Nyereményjáték szabályait jogosult egyoldalúan módosítani, mely módosításra 

vonatkozó információkat a honlapján teszi közzé. A Kincstár fenntartja magának a jogot arra, 

hogy Nyereményjáték feltételeit, szabályait kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon, 

hogy a Nyereményjáték feltételei a Résztvevők számára kedvezőbbek legyenek. 

 

A nyereménnyel kapcsolatban felmerült kérdéseikkel, a nyertesek kisorsolásával 

kapcsolatosan, továbbá panaszaikkal a Résztvevők kizárólag a Kincstárhoz fordulhatnak, az 

alábbi elérhetőségek egyikén:  

 

E-mail: nyeremenyjatek@allamkincstar.gov.hu 

Telefon: +3630 732 6235 

+3630 695 1292 

+3630 219 8544 

Központi cím: 1054 Budapest, Hold u. 4. 

 

http://birosag.hu/torvenyszekek
http://www.allamkincstar.gov.hu/
mailto:nyeremenyjatek@allamkincstar.gov.hu
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A Kincstár, illetve annak vezető tisztségviselői és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért 

kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett 

rendelkezéssel tiltják. A nyertes ilyen irányú igényét jogszabályi keretek között a nyeremény 

szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben közvetlenül érvényesítheti, akit a 

Kincstár a nyeremény átadásakor a nyertes számára megjelöl. 

 

Budapest, 2021. április „…” 

 

Magyar Államkincstár  
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1. számú melléklet  

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

1. A Tájékoztató célja 

A Tájékoztató célja, hogy a Magyar Államkincstár (Kincstár) 
„Ajándékutalvány sorsolás az ügyfélkapun keresztül számlát nyitó, 
vagy ügyfélkapun keresztül WebKincstár és MobilKincstár alkalmazást 
igénylő ügyfelek részére” c. Nyereményjátékban résztvevők, illetve 
törvényes képviselőik számára általánosságban, tömören és 
közérthetően bemutassa a Kincstárnak a pályázathoz kapcsolódó 
adatkezelését, vagyis azokat a lényeges kérdéseket, amelyek az Ön 
számára fontosak lehetnek személyes adatai védelmével 
kapcsolatban. 

Amennyiben kérdése lenne jelen Tájékoztatóval, vagy a Kincstár 
adatkezelésével kapcsolatban, írja meg az adatvedelem@ 
allamkincstar.gov.hu e-mail címre, és kollégánk megválaszolja 
kérdését. 

A Kincstár Általános Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztatója a 
Kincstár honlapján a „Közérdekű adatok” menüpont alatt érhető el. 

2. Az adatkezelő adatai 

Az adatkezelő 

- neve:  Magyar Államkincstár 

- székhelye:  1054 Budapest, Hold utca 4. 

- postacíme:  1909 Budapest 

- e-mail címe:  info@allamkincstar.gov.hu 

- telefonszámai: +36/1-452-2900 

- honlapja:  http://www.allamkincstar.gov.hu/  

Az adatvédelmi tisztviselő 

- neve:  Dr. Dobai Bálint 

- postacíme:  1909 Budapest 

- e-mail címe:  adatvedelem@allamkincstar.gov.hu 

 

3. Az adatfeldolgozók adatai 

Az adatfeldolgozó 

- neve:  Magyar Posta Zrt. 

- cégjegyzékszám: 01-10-042463 

- adószáma:  10901232-2-44 

- székhelye:  1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 

Az adatfeldolgozó 

- neve: Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zrt. 

- cégjegyzékszám: 01-10-043304 

- adószáma:  12217595-4-44 

- székhelye:  1123 Budapest, Alkotás u. 55-61. 

 

4. Fogalmak 

A leggyakrabban előforduló fogalmak magyarázata: 

Személyes adat 

Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) 
vonatkozó bármely információ Azonosítható az a természetes 
személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely 
azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító 
vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, 
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy 
több tényező alapján azonosítható. 

Különleges adat 

A személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, 
azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy 
világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló 
személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes 
személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az 
egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére 
vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok. 

Érintett 

Bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható 
természetes személy. 

Adatkezelés 

A személyes adatokon, adatállományokon automatizált vagy nem 
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek 
összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, 
átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, 
közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő 
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, 
korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. 

Adatkezelő 

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség 
vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének 
céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha 
az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog 
határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére 
vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is 
meghatározhatja. 

Adatfeldolgozó 

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség 
vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes 
adatokat kezel. 

Címzett 

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség 
vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot 
közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi 
szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a 
tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, 
nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek 
általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak 
megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak. 

Harmadik fél 

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség 
vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az 
adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, 
akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a 
személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak. 

Az érintett hozzájárulása 

Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson 
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat 
vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, 
hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. 

Adatvédelmi incidens 

A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más 
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes 
megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan 
közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

mailto:adatvedelem@allamkincstar.gov.hu
mailto:adatvedelem@allamkincstar.gov.hu
mailto:adatvedelem@allamkincstar.gov.hu
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5. Az adatkezelésre vonatkozó fontosabb jogszabályok 

- 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. április 27-i (EU) 2016/679 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet – a 
továbbiakban: GDPR) 

- az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 
továbbiakban: Info tv.) 

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

- a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 
követelményeiről szóló 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet  

- a Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X.31.) Korm. rendelet  

- a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói 
tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a 
továbbiakban: vagyonvédelmi tv.) 

6. Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja határozza meg, hogy az Ön – illetve 
törvényes képviselet esetén az Ön által képviselt részt vevő – 
személyes adatai milyen jogi felhatalmazás alapján kerülhetnek a 
Kincstárhoz, és mi alapján kezelheti a Kincstár azokat. A jogalapok 
többfélék lehetnek. 

A Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelés az Ön előzetes, 
megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulása 
adja meg az adatkezelés jogalapját. Ez önkéntes hozzájáruláson 
alapuló adatkezelésnek minősül a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) 
pontja alapján. 

Emellett a Kincstárnak egyes törvényi kötelezettségei szükségessé 
tehetik személyes adatok kezelését, amely esetekben a vonatkozó 
jogszabályok írják elő, hogy mely adatokat, milyen célból, milyen 
feltételekkel és mennyi ideig kezelhet a Kincstár. Ezek a GDPR 6. cikk 
(1) bekezdés c) és e) pontjai szerinti kötelező adatkezelések esetei. 

Ha a Nyereményjátékkal összefüggésben a Kincstár valamelyik 
épületében tartózkodik, akkor a Kincstár vagyonvédelmi 
elektronikus megfigyelőrendszerei (kamerák) esetén az 
adatkezelés jogalapja a Kincstár közfeladat ellátásának 
zavartalansága. A Kincstár előzetes és jól észlelhető figyelemfelhívó 
jelzést és tájékoztatást helyez el arról a tényről, hogy az adott 
területen elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz. 

7. Az adatkezelés célja 

A Nyereményjátékhoz kapcsolódó önkéntes hozzájáruláson 
alapuló adatkezelés:  

A Nyereményjáték során az Ön hozzájárulása alapján személyes 
adatait a Kincstár pályázat elbírálása, a kapcsolattartás és 
adminisztráció céljából kezeli, adatbázisba gyűjti.  

Az adatbázis kizárólag a nyeremény kisorsolásának és átadásának 
lebonyolítására szolgál, az adatok egyéb célokra (így közvetlen 
üzletszerzésre vagy egyéb marketing tevékenység során) nem 
kerülnek felhasználásra. Az adatbázis a nyeremény átvételét 
követően, de legkésőbb 90 nappal a sorsolást követően törlésre kerül. 

A fentieken túl az Ön hozzájárulása alapján – amennyiben 
kisorsolásra kerül, mint nyertes – nevét, fotóját és a lakóhelyéül 
szolgáló település nevét a Kincstár nyilvánosságra hozhatja, illetve az 
Önről készített hang- illetve videofelvételt és fényképeket díjmentesen 
és korlátozás nélkül felhasználhatja promóciós célokra. 

Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelést előíró jogszabályok 
határozzák meg az adatkezelés célját, a Kincstár kizárólag az így 
meghatározott célokból kezelheti az Ön adatait.  

Bizonyos esetekben többféle jogalap alapján is történhet ugyanazon 
adatok kezelése, ilyenkor az egyik jogalap által meghatározott célok 
kibővülnek a másik jogalap által meghatározott célokkal. Például 
önkéntes hozzájárulása alapján, a hozzájárulásban rögzített célokból 
megadott és nyilvántartott adatait a Kincstár jogszabály által előírt 
kötelezettség teljesítése (pl. átadás nyomozóhatóságnak) céljából is 
kezelheti. 

8. A kezelt személyes adatok köre 

A Nyereményjáték keretében az Ön alábbi személyes adatait 
kezelheti a Kincstár: 

- név, 

- e-mail cím,  

- lakcím (csak a település nevét) 

- telefonszám 

 

9. Különleges adatok kezelése 

A Kincstár kivételesen, ha valamilyen okból ez a Pályázatban való 
részvétel során lényeges – de ilyenkor is csak a lehető legkisebb 
mértékben – különleges adatokat is kezelhet (leginkább egészségügyi 
adatok merülhetnek fel, ha ezek pl. a nyeremény átvételével, 
médiaszerepléssel stb. kapcsolatban lényegesek). 

10. A személyes adatok továbbítása 

Az Ön személyes adatait a Nyereményjátékkal összefüggésben a 
Kincstár nem továbbítja, maga dolgozza fel, vezeti az adatbázist. 
Ezen túlmenően a fent már írtak szerint a nyertesek néhány adatát a 
Kincstár nyilvánosságra, illetve promóciós célokra használja fel. 

A kötelező adattovábbítás esetei 

A kötelező adatkezelésre vonatkozó jogszabályok a Kincstár számára 
adattovábbítási kötelezettségeket írhatnak elő. Ilyenkor az 
adattovábbítás jogalapja az a jogszabályi kötelezettség, amely azt 
előírja. 

A kötelező adattovábbítás címzettjei lehetnek pl.: 

- hazai és uniós statisztikai szervek, 

- bíróságok, önálló bírósági végrehajtók, 

- ügyészség, 

- bűnüldözés és büntetés-végrehajtás szervei, 

- nemzetbiztonsági szolgálatok, 

- a központi költségvetési pénzeszközök felhasználásának 
szabályszerűségét és célszerűségét ellenőrző, kormányzati 
ellenőrzési szerv, 

- minisztériumok és háttérintézményeik, 

- Állami Számvevőszék, 

- Európai Csalásellenes Hivatal (OLAF), 

- országgyűlési képviselők, 

- közjegyzők, 

- jegyzők 

A kötelező adattovábbítás keretei 

A fenti szervek kötelező feladataik ellátása érdekében, a rájuk 
vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból és feltételek 
teljesülése esetén igényelhetik, illetve kaphatják meg az Ön 
személyes adatait a Kincstártól. 

Személytelenített adattovábbítás 

A fentiek mellett az Ön adatai személyes és bizalmas jellegüktől 
megfosztott formában kerülhetnek átadásra, olyan módon, hogy Ön az 
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adatokkal semmilyen körülmények között ne legyen kapcsolatba 
hozható (pl. anonim statisztikai adatok, anonimizált adatok). 

Az anonimizálás során a Kincstár kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az 
Ön személyét még közvetve se lehessen felismerni az adatokból. Ha 
pl. valamilyen statisztikai adat olyan kevés személyre vonatkozik, 
hogy abból az adott személyek környezete felismerhetné, hogy kikről 
is van szó, akkor az adatokat nagyobb számú más adatokkal 
összevontan adja át a Kincstár, hogy ne lehessen kikövetkeztetni az 
érintettek személyét, vagy pedig csak olyan biztosítékok mellett adja 
át, amelyek garanciát nyújtanak arra, hogy az Ön környezetéhez ne 
juthassanak el az adatok. 

11. Az adatok kezelésének időtartama 

Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az 
adatkezelés időtartama mindig a szükséges mértékre korlátozódik. Így 
a Nyereményjátékhoz kapcsolódóan a Kincstár a személyes adatokat 
a Nyereményjáték lebonyolításának időtartama alatt, illetve a 
nyeremények átadásáig kezeli. 

A résztvevők személyes adataiból álló adatbázist a nyeremények 
átvételét követően, de legkésőbb 30 nappal a nyertesek kiválasztása 
után a Kincstár véglegesen törli. 

Kötelező adatkezelés esetén a Kincstár az adatkezelést előíró 
jogszabályokban meghatározott határidő leteltéig kezeli az Ön adatait. 

12. Kik férhetnek hozzá a Kincstár által kezelt adatokhoz? 

A Kincstár alkalmazottai 

A személyes adataidhoz a Kincstárnak azok az alkalmazottai 
férhetnek hozzá, akiknek a Nyereményjáték lebonyolításában olyan 
szerepük van, amihez az adatok kezelése szükséges. Vagyis még a 
Kincstáron belül sem férhet hozzá olyan személy az Ön adataihoz, 
akinek az nem tartozik a feladatköréhez. 

Adatfeldolgozók igénybevétele 

A Kincstár a Nyereményjátékhoz kapcsolódóan a 3. pontban megjelölt 
adatfeldolgozókat veszi igénybe. 

Felhatalmazott szervek 

Csak a jogszabályban az adatok megismerésére felhatalmazott 
szervek és személyek, a jogszabályban meghatározott körben 
férhetnek hozzá az Ön adataihoz (pl. a rendőrség, Állami 
Számvevőszék, Magyar Nemzeti Levéltár stb.). 

13. Adatbiztonsági intézkedések 

A Kincstár a személyes adatokat elektronikus formában a székhelyén 
és telephelyein található szervereken, papíralapon pedig irattári 
rendszereiben tárolja, megfelelő informatikai biztonsági, technikai és 
szervezési intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt 
személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés 
vagy az adatok jogosulatlan megváltoztatása ellen.  

Ennek érdekében a Kincstár kiterjedt Informatikai Biztonsági 
Dokumentum Rendszerrel rendelkezik, melyet rendszeresen 
felülvizsgál. Szabályozza többek között az egyes informatikai 
rendszerekben tárolt adatokhoz való hozzáférési jogosultságot, 
amelynek ellenőrzése céljából a Kincstár naplózza, hogy ki, mikor, 
milyen személyes adathoz fért hozzá. 

Működése során a Kincstár teljesíti a közfeladatot ellátó szervekre 
vonatkozó informatikai biztonságról szóló mindenkori hatályos 
jogszabályi követelményeket (jelenleg az állami és önkormányzati 
szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. 
törvény és az annak végrehajtásával kapcsolatos 41/2015. (VII. 15.) 
BM rendelet szabályait). 

A papíralapú iratkezelés biztonságát a Kincstár Iratkezelési 
Szabályzata és a Kincstár épületeire, fizikai működésére vonatkozó 
Biztonsági Szabályzata útján biztosítja. 

A Kincstár rendelkezik Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzattal, 
amelyet rendszeresen felülvizsgál, továbbá kötelező módon kinevez 
Adatvédelmi Tisztviselőt, hogy gondoskodjon az Ön adatainak 
védelméről. 

14. Milyen jogok illetik meg Önt a kezelt személyes 
adataival kapcsolatban? 

Tájékoztatáshoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy a Kincstártól – az adatkezelést megelőzően, 
vagy legkésőbb az első adatkezelési művelet megkezdését követően 
haladéktalanul – tömören, átláthatóan és közérthetően tájékoztatást 
kapjon az adatkezelés lényeges kérdéseiről, az Ön által gyakorolható 
jogokról, valamint a jogorvoslati lehetőségekről. Ezen előzetes 
tájékoztatáshoz való jogára tekintettel került közzétételre a jelen 
adatkezelési tájékoztatás. 

Megjegyzendő, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos további jogokkal, 
jogorvoslati lehetőségekkel személyazonosságának igazolása esetén 
élhet. 

Az adatok megismeréséhez való jog (ún. „hozzáférési jog”) 

Ön jogosult a Kincstártól tájékoztatást kérni az általa kezelt, Önre 
vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 
időtartamáról, az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és 
címzettjeiről. 

Helyesbítéshez (módosításhoz), törléshez, korlátozáshoz 
(zároláshoz) való jogok 

Joga van a Kincstár által kezelt személyes adatait nem csak 
megismerni, de kérheti pontosításra szoruló adatainak helyesbítését, 
a nem kötelezően nyilvántartott adatok esetében pedig kérheti azok 
törlését, az adatkezelés korlátozását. [Az adatkezeléssel összefüggő 
jogaival és azok érvényesítésével kapcsolatos rendelkezéseket az 
Infotv., valamint a GDPR tartalmazza.]  

A jogszabályon alapuló kötelező adatkezeléssel érintett adatok 
törlése nem kérhető. 

Tiltakozáshoz való jog 

E jog alapján, tiltakozása esetén, a Kincstár az Ön személyes adatait 
– amennyiben azokat közfeladat ellátása céljából, kötelező módon 
kezeli – kizárólag a hatósági feladatai ellátásához, illetve az egyéb 
kötelező adatkezeléshez szükséges mértékben kezelheti tovább. A 
nem feltétlenül szükséges adatai tekintetében a Kincstár a kezelést 
korlátozza, és kivizsgálja az Ön tiltakozását. A Kincstár az Ön 
kötelező adatkezeléssel nem érintett adatait csak akkor kezelheti 
tovább, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű 
jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön 
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 
kapcsolódnak. 

Ha a Kincstár az Ön tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, a 
kötelező adatkezeléssel nem érintett adatai tekintetében az 
adatkezelést megszünteti, és az adatokat törli. 

15. Miként gyakorolhatja fenti jogait, milyen jogorvoslati 
lehetőségei vannak? 

Amennyiben Ön él fenti jogaival, a Kincstár a kérelem benyújtásától 
számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül 
meg kell, adja az Ön számára a megtett intézkedésekről a 
tájékoztatást. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell azt is, hogy 
adatkezeléssel kapcsolatos panaszának kivizsgálása érdekében mely 
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szervhez fordulhat, milyen jogok illetik meg sérelme orvoslására, és 
hogy ügyével a NAIH-hoz, továbbá a bírósághoz fordulhat. 

Panasz bejelentése a Kincstár, illetőleg a NAIH felé 

Személyes adatainak kezelésére vonatkozó panaszával 
általánosságban a Kincstárhoz (1054 Budapest, Hold utca 4., 
adatvedelem@allamkincstar.gov.hu), illetve a NAIH-hoz (1125 
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., ugyfelszolgalat@naih.hu) 
fordulhat. 

Bírósági jogérvényesítés 

Ha Ön személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, 
polgári pert kezdeményezhet a Kincstár ellen. A per elbírálása a 
törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – 
az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék 
előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az 
alábbi linken keresztül tekintheti meg: 
http://birosag.hu/torvenyszekek). 

mailto:adatvedelem@allamkincstar.gov.hu
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://birosag.hu/torvenyszekek


2/a. számú melléklet 

N Y I L A T K O Z A T 

Nyereményjátékban való részvételről 

(Ügyfélkapun keresztül történő értékpapírszámla nyitás, WebKincstár, MobilKincstár szolgáltatás 
igénylés) 

Alulírott 

Név:  

Születési név:  

Anyja születési neve:   

Állampolgársága:  

Születési hely/idő:  

Állandó lakcím/tartózkodási 
hely: 

 

Adóazonosító jel:  

 

(a továbbiakban: „Résztvevő”) jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy részt kívánok venni a 
Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) „Ajándékutalvány sorsolás az ügyfélkapun keresztül 

számlát nyitó, vagy ügyfélkapun keresztül WebKincstár és MobilKincstár alkalmazást igénylő 

ügyfelek részére” elnevezésű Nyereményjátékában (a továbbiakban: Nyereményjáték). Kijelentem 
továbbá, hogy jelen nyilatkozat aláírásával elfogadja a Nyereményjátékban való részvétel feltételeit 

tartalmazó, a Kincstár honlapján (www.allamkincstar.gov.hu) közzétett játékszabályzatban foglaltakat 

(a továbbiakban: „Szabályzat”). 

 
A Nyereményjátékkal összefüggő kapcsolattartás céljából megadott elérhetőségei: 

- email cím: ………………………………………………. 

- telefonszám: ………………………………………………. 

(Érvényes részvételhez legalább egy elérhetőség megadása kötelező!) 
 

Kijelentem, hogy a Nyereményjáték szabályzatának 1. számú mellékletét képező Adatkezelési 

Tájékoztatót a rendelkezésére bocsátották, annak tartalmát megismerte, és ezen tájékoztatás 

ismeretében önként hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Kincstár az Adatkezelési 
Tájékoztatóban és  a Nyereményjáték szabályzatában foglaltak szerint kezelje (azaz adatbázisába 

gyűjtse, azokat a Nyereményjátékkal összefüggésben, a Nyereményjáték lebonyolításának időtartama 

alatt, illetve a nyeremények átadásáig kapcsolattartás és adminisztráció céljából feldolgozza és kezelje 
a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és a Kincstár adatvédelmi szabályzatában foglaltaknak 

megfelelően). 

 
Tudomásul veszem, hogy az adatbázisban szereplő adatok egyéb célokra (így például közvetlen 

üzletszerzésre) nem kerülnek felhasználásra. 

 

Hozzájárulok továbbá, hogy nyertességem esetén nevemet és a lakóhelyemül szolgáló település nevét 
a Kincstár nyilvánosságra hozhassa. 

 

A nyeremények átadása és adatainak felhasználása a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény, 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. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi 
rendelet – GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján történik. 

 

Kelt……………………, 2021. …………………. ……. 
…………………………………… 

Résztvevő aláírása 
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2/b.  számú melléklet 

N Y I L A T K O Z A T 

 

Nyereményjátékban való részvételről  

(Ügyfélkapun keresztül történő Kincstári Start-számla nyitás, Kincstári Start-számlához kapcsolódó 
WebKincstár, MobilKincstár szolgáltatás igénylés) 

 

Alulírott szülő, vagy családi pótlékra jogosult más törvényes képviselő (a továbbiakban együtt: 
„Képviselő”) 

 

Név:  

Születési név:  

Anyja születési neve:   

Állampolgársága:  

Születési hely/idő:  

Állandó lakcím/tartózkodási 

hely: 

 

Adóazonosító jel:  

 

Képviselt számlatulajdonos (a továbbiakban: Számlatulajdonos) adatai: 

Gyermek neve:  

Születési név:  

Anyja születési neve:  

Állampolgársága:  

Születési hely/idő:  

Állandó lakcím/tartózkodási hely:  

Adóazonosító jel*:  

 

* Kincstári Start-számla nyitása esetén a gyermek – mint számlatulajdonos –  adóazonosító jelének 

megadása nem kötelező. 
 

Jelen nyilatkozat aláírásával Számlatulajdonos képviseletében eljárva kijelentem, hogy a 

Számlatulajdonos részt vesz a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) „Ajándékutalvány 
sorsolás az ügyfélkapun keresztül számlát nyitó, vagy ügyfélkapun keresztül WebKincstár és 

MobilKincstár alkalmazást igénylő ügyfelek részére” elnevezésű Nyereményjátékában (a 

továbbiakban: Nyereményjáték). Kijelentem továbbá, hogy jelen nyilatkozat aláírásával saját magam 
és a Számlatulajdonos nevében elfogadom a Nyereményjátékban való részvétel feltételeit tartalmazó, a 

Kincstár honlapján (www.allamkincstar.gov.hu) közzétett játékszabályzatban foglaltakat (a 

továbbiakban: Szabályzat).  

 
Képviselőként Nyereményjátékkal összefüggő kapcsolattartás céljából megadott elérhetőségeim: 

- email cím: ………………………………………………. 

- telefonszám: ………………………………………………. 

(Érvényes részvételhez legalább egy elérhetőség megadása kötelező!) 
 

Képviselőként kijelentem, hogy a Szabályzat 1. számú mellékletét képező Adatkezelési Tájékoztatót a 

rendelkezésemre bocsátották, annak tartalmát megismertem, és ezen tájékoztatás ismeretében mind 
magam, mind az általam képviselt Számlatulajdonos nevében önként hozzájárulok ahhoz, hogy a 

Kincstár az Adatkezelési Tájékoztatóban és a Nyereményjáték szabályzatában foglaltak szerint az ott 

megjelölt személyes adataimat, valamint az általam képviselt Számlatulajdonos adatait kezelje (azaz 
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adatbázisába gyűjtse, azokat a Nyereményjátékkal összefüggésben, a Nyereményjáték 

lebonyolításának időtartama alatt, illetve a nyeremények átadásáig kapcsolattartás és adminisztráció 

céljából feldolgozza és kezelje a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és a Kincstár adatvédelmi 

szabályzatában foglaltaknak megfelelően). 
 

Képviselőként magam és az általam képviselt Számlatulajdonos nevében tudomásul veszem, hogy az 

adatbázisban szereplő adatok egyéb célokra (így például közvetlen üzletszerzésre) nem kerülnek 
felhasználásra. 

 

Képviselőként az általam képviselt számlatulajdonos nevében eljárva hozzájárulok továbbá, hogy 
Kiskorú számlatulajdonos nyertessége esetén a Számlatulajdonos nevét és a lakóhelyéül szolgáló 

település nevét a Kincstár nyilvánosságra hozhassa. 

 

Képviselőként magam és az általam képviselt Számlatulajdonos nevében tudomásul veszem, hogy a 
nyeremények átadása és adatainak felhasználása a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény, 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. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi 

rendelet – GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján történik. 
 

 

Kelt ……………………, 2021. …………………. ……. 

 
 

 

…………………………………… 
Résztvevő aláírása 
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NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 

 

Ajándékutalvány sorsolás az állampapír 

állományukat növelő lakossági ügyfelek részére  

 

 

1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA 

 

Magyar Államkincstár (székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.; adószám: 15329970-2-41) (a 

továbbiakban: Kincstár). 

 

2. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 

 

A Nyereményjátékban azon Magyarországon állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező, cselekvőképességében nem korlátozott természetes személy ügyfél vehet részt, aki: 

 a Nyereményjáték zárónapján Kincstárnál vezetett értékpapír nyilvántartási-számlával 

(a továbbiakban: értékpapírszámla) vagy Kincstári Start-számlával rendelkezik, és 

 a Nyereményjáték zárásakor az ügyfél tulajdonában álló, kincstárnál vezetett 

értékpapírszámláin / Kincstári Start-számlán nyilvántartott állampapír záró állomány 

legalább 100.000,- Ft névértékkel meghaladta a Nyereményjáték első napjára vonatkozó 

állampapír egyenlegét, továbbá 

 a jelen Szabályzat 2. számú melléklete szerint Nyereményjátékban való részvételről 

szóló nyilatkozatot hiánytalanul, helyes adattartalommal, aláírva beküldte, vagy 

ügyfélkapus felületen az erre vonatkozó hozzájárulást elektronikusan a verseny 

időszaka alatt megtette. Kincstári Start-számla esetén a Nyereményjátékban való 

részvételről szóló nyilatkozatot a Start-számlán meghatalmazottként rögzített törvényes 

képviselő tölti ki és küldi be. 

(a fenti ügyfél a továbbiakban: Résztvevő). 

 

A részvételi nyilatkozat és adatkezelési hozzájárulás kitöltése során az e-mail cím vagy 

telefonszám valamelyikének megadása kötelező a nyertessel történő kommunikáció céljából.  

Az értékpapír állománynövekedésbe nem számít bele: 

 a kamatfizetésből adódó pénz vagy értékpapír jóváírásból származó állampapír 

növekmény, illetőleg 

 az értékpapírszámla / Kincstári Start-számla javára más Szolgáltatótól történő 

értékpapír áthelyezés által keletkezett állomány növekmény, valamint 

 az értékpapírszámla / Kincstári Start-számla javára történő Kincstárban vezetett 

értékpapír nyilvántartási-számláról történő átvezetés által keletkezett állomány 

növekmény, továbbá 

 vételi és/vagy jegyzési nyilatkozat esetében a Kibocsátó által még el nem fogadott, 

illetve a Kincstár által még jóvá nem írt állampapír állomány, továbbá 

 Kincstári Start-számla esetében az Önkormányzat, vagy a Kincstár által utalt jóváírásból 

származó állampapír növekmény. 
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Euró alapú állampapír állomány esetében az állomány forint értéke a Magyar Nemzeti Bank 

által közzétett 2021. I. negyedévi átlag árfolyamon kerül figyelembe vételre. 

 

Amennyiben az ügyfél a Nyereményjáték kezdőnapján még nem rendelkezik Kincstárban 

vezetett értékpapír nyilvántartási-számlával / Kincstári Start-számlával, úgy az állampapír-

állomány növekményének számítási alapja 0 Ft. 

 

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Kincstár alkalmazottai, munkatársai és mindezen 

személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói. A jogi személyek, 

illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok részvételét a Kincstár kizárja. 

A Nyereményjátékban való részvétel ingyenes. 

 

3. A NYEREMÉNYJÁTÉKRA TÖRTÉNŐ JELENTEZÉS 

 

A nyereményjátékokra az alábbi módokon lehet jelentkezni: 

- Ügyfélkapun keresztül 

- a Részvételi Nyilatkozatot kitöltve és aláírtan, scannelten e-mailen megküldve 

- a Részvételi Nyilatkozatot kitöltve és aláírtan személyesen bármely Állampénztári 

Irodában leadva 

- a Részvételi Nyilatkozatot kitöltve és aláírtan postai úton megküldve. 

 

Ügyfélkapun keresztül 

 

A nyilatkozattételi lehetőség olyan űrlapokba van beépítve, melynek felhasználása célhoz 

kötött. Az űrlapok utolsó oldalán található a nyereményjátékkal kapcsolatos tájékoztatás, illetve 

a jelentkezéshez szükséges checkbox, melynek kipipálásával lehet jelentkezni a 

nyereményjátékra.  

 

Az ügyfélkapun keresztüli jelentkezés a magyarorszag.hu oldalon a Pénzügy/Befektetések, 

megtakarítások, hitelek menüpont alatt található. 

 

Amennyiben még nem rendelkezik értékpapírszámlával, gyermeke Kincstári Start-számlával 

vagy elektronikus csatornák (WebKincstár, MobilKincstár, TeleKincstár) használatához 

szükséges jogosultsággal, akkor – az alábbi – Önre vonatkozó űrlapok valamelyikének 

kitöltésével van lehetősége jelentkezni:. 

„MÁP – Értékpapír nyilvántartási-számla nyitás a Magyar Államkincstárban” 

 „MÁP – Kincstári Start-értékpapírszámla nyitás belföldön élő magyar gyermek részére” 

„MÁP – Kincstári Start-értékpapírszámla nyitás külföldön élő magyar gyermek részére” 

„MÁP – WebKincstár és MobilKincstár elektronikus csatorna igénylése” 

Amennyiben Ön már rendelkezik értékpapírszámlával, elektronikus jogosultsággal vagy 

gyermeke Kincstári Start-számlával, akkor az alábbi űrlap kitöltésével van lehetősége 

jelentkezni:  

„MÁP – Értékpapírszámlához kapcsolódó adatok módosítása” 
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E-mail-en megküldve 

 

A hiánytalan, helyes adattartalommal kitöltött és aláírt Részvételi Nyilatkozat beküldhető e-

mail csatolmányaként (scannelten, vagy jó minőségben lefotózva) kizárólag 

a nyeremenyjatek@allamkincstar.gov.hu e-mail címre. 

 

FONTOS! E-mailes beküldés esetén az eredeti, aláírt példányt a pályázónak a nyereményjáték 

lezárultjáig meg kell őriznie, és kérésre be kell mutatnia, ellenkező esetben jelentkezése 

érvénytelen, személyes adatait pedig haladéktalanul törölni kell. 

 

 

Személyes leadással 

 

A hiánytalan, helyes adattartalommal kitöltött és aláírt Részvételi Nyilatkozat benyújtható 

személyesen a Kincstár bármely állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatán.  

Az ügyfélszolgálatok nyitva tartásáról a Kincstár honlapján lehet tájékozódni. 

 

Postai úton beküldve 

 

A hiánytalan, helyes adattartalommal kitöltött és aláírt Részvételi Nyilatkozat beküldhető postai 

úton a Kincstár 6701 Szeged, Pf.: 418 levelezési címére.  

 

4. A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA 

 

A Nyereményjáték 2021. április 19. napján kezdődik és 2021. június 30. napján 16:00 óráig 

tart.  

 

5. A NYERTESEK SORSOLÁSA 

 

Helyszín: 1054 Budapest, Hold utca 4. 

Időpont: 2021. július 15. napja 

 

6. A SORSOLÁS LEBONYOLÍTÁSA 

 

A Kincstár a nyerteseket szoftver segítségével egy, a Nyereményjáték részvételi feltételeinek 

megfelelő ügyfelekből előzetesen összeállított adatbázisból sorsolja ki. A Kincstár minden 

Résztvevőhöz egy adott sorszámot társít. A sorsoló program 50 db sorszámot sorsol ki, így az 

ügyfelek anonimitása a sorsolás során biztosított.  

 

7. NYEREMÉNYEK 

 

A Nyereményjáték során az alábbiakban meghatározott nyeremények kerülnek kisorsolásra. 

50 darab Kincstár által kibocsátott 50.000,- forint értékű, névre szóló, nem átruházható, 

bankjegynek, forgatható utalványnak, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 

törvény szerinti készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek, valamint értékpapírnak nem 

minősülő és kizárólag a Kincstárnál állampapír vásárlásra vagy jegyzésre beváltható utalvány 

mailto:nyeremenyjatek@allamkincstar.gov.hu
http://www.allamkincstar.gov.hu/
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(a továbbiakban: Nyereményutalvány), melyet a sorsolást követő 30 napos jogvesztő határidőn 

belül fel kell használni.  

 

A Nyereményutalvány ellenértékéből a nyertes Ügyfél a Kincstárnál vezetett értékpapír-

nyilvántartási számláján vásárolhat vagy jegyezhet állampapírt, a befektetési rendelkezés 

napján érvényes feltételek szerint. 

 

A Nyereményutalvány készpénzre nem váltható. A Kincstár a Nyerteseket az 

eredményhirdetést követően e-mailben, telefonon vagy postai úton értesíti a 

Nyereményutalvány átadásának részleteiről és a nyeremény felhasználásának módjáról.  

 

A Nyereményutalványt a sorsolást követő 30 napos jogvesztő határidőn belül fel kell használni. 

Amennyiben 30 napon belül nem használja fel a nyertes a nyereményét, úgy a 

Nyereményutalvány érvényét veszti, ezáltal nem lesz beváltható. 

 

8. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE 

 

Jelen Nyereményjátékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, a 

Résztvevő a Nyereményjátékban való részvétellel, a jelen Szabályzat 2. számú mellékletét 

képező Nyilatkozat, vagy az ügyfélkapus felületen az erre vonatkozó elektronikus úton tett 

nyilatkozat megtételével hozzájárul ahhoz, hogy a saját, illetve kiskorú Számlatulajdonos 

gyermeke személyes adatai a Kincstár mint Adatkezelő adatbázisába kerüljenek, azokat a 

Nyereményjátékkal összefüggésben, a Nyereményjáték lebonyolításának időtartama alatt, 

illetve a nyeremények átadásáig kapcsolattartás és adminisztráció céljából a Kincstár 

feldolgozza és kezelje.  

 

Az adatbázis kizárólag a nyeremény kisorsolásának és átadásának lebonyolítására szolgál, az 

adatok egyéb célokra (így közvetlen üzletszerzésre vagy egyéb marketing tevékenység során) 

nem kerülnek felhasználásra. 

 

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy:  

a)  az adatszolgáltatás önkéntes, adatai kezelését, illetve feldolgozását a Kincstár végzi; 

b)  az adatbázis a nyeremény átvételét követően, de legkésőbb 30 nappal a sorsolást 

követően törlésre kerül.  

 

A Nyereményutalvány átadása, és a Résztvevők adatainak felhasználása a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá 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. április 27-

i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet – 

GDPR) rendelkezései alapján történik. 
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A Kincstár, mint adatkezelő – a jelen Szabályzat 1. számú mellékletét képező Adatkezelési 

tájékoztatóban foglaltak szerint – biztosítja a Résztvevő részére a személyes adataikkal 

kapcsolatos jogaik gyakorlását, így egyebek mellett bármikor lehetőséget biztosít a 

Résztvevőnek, törvényes képviselőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen a személyes adatai 

kezeléséről, kérje azok törlését, helyesbítését vagy korlátozását, illetve – kötelező adatkezelés 

esetén – tiltakozzon ezen adatok kezelése ellen.  

 

Amennyiben a Résztvevő él a fenti jogaival, a Kincstár a kérelem benyújtásától számított 

legrövidebb idő alatt, de legfeljebb egy hónapon belül meg kell, adja számára a megtett 

intézkedésekről a tájékoztatást. 

 

Személyes adatainak kezelésére vonatkozó panaszával általánosságban a Kincstárhoz (1054 

Budapest, Hold utca 4., adatvedelem@allamkincstar.gov.hu), illetve a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz fordulhat: 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

 

Székhely:  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Postacím:  1530 Budapest, Postafiók: 5. 

Telefon:  +36 -1-391-1400 

Fax:  +36-1-391-1410 

E-mail:  ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

A személyes adatok kezelésének jogellenessége esetén a Résztvevő polgári pert 

kezdeményezhet a Kincstárral szemben. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A 

per a Résztvevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt lehet 

megindítani (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti 

meg: http://birosag.hu/torvenyszekek). 

 

9.  ADÓZÁS 

 

A nyereményhez tartozó személyi jövedelemadó és egyéb járulékfizetési, valamint a 

nyeremény átadásához kapcsolódó költséget a Kincstár viseli. 

 

10. INFORMÁCIÓ A NYEREMÉNYJÁTÉKRÓL 

 

A Nyereményjátékra vonatkozó részletes információ a http://www.allamkincstar.gov.hu 

weboldalon érhető el.  

 

 

11. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 

A Nyereményjátékban való részvétel e hivatalos Szabályzat automatikus elfogadását jelenti. 

mailto:adatvedelem@allamkincstar.gov.hu
http://birosag.hu/torvenyszekek
http://www.allamkincstar.gov.hu/
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A Kincstár fenntartja magának a jogot arra, hogy Nyereményjáték feltételeit, szabályait 

kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon, hogy a Nyereményjáték feltételei a 

Résztvevők számára kedvezőbbek legyenek. A Kincstár a módosításra vonatkozó 

információkat a honlapján teszi közzé. 

 

A nyereménnyel kapcsolatban felmerült kérdéseikkel, a nyertesek kisorsolásával 

kapcsolatosan, továbbá panaszaikkal a Résztvevők kizárólag a Kincstárhoz fordulhatnak, az 

alábbi elérhetőségek egyikén:  

 

E-mail: nyeremenyjatek@allamkincstar.gov.hu 

Telefon: +3630 732 6235 

+3630 695 1292 

+3630 219 8544 

Központi cím: 1054 Budapest, Hold u. 4. 

 

A Kincstár, illetve annak vezető tisztségviselői és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért 

kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett 

rendelkezéssel tiltják. A nyertes ilyen irányú igényét jogszabályi keretek között a nyeremény 

szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben közvetlenül érvényesítheti, akit a 

Kincstár a nyeremény átadásakor a nyertes számára megjelöl. 

 

Budapest, 2021. április „…” 

 

 

Magyar Államkincstár  

mailto:penzforgalmi.elnokhelyettes@allamkincstar.gov.hu
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1. számú melléklet  

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

1. A Tájékoztató célja 

A Tájékoztató célja, hogy a Magyar Államkincstár (Kincstár) 
„Ajándékutalvány sorsolás az állampapír állományukat növelő 
lakossági ügyfelek részére” c. Nyereményjátékban résztvevők, illetve 
törvényes képviselők számára általánosságban, tömören és 
közérthetően bemutassa a Kincstárnak a pályázathoz kapcsolódó 
adatkezelését, vagyis azokat a lényeges kérdéseket, amelyek az Ön 
számára fontosak lehetnek személyes adatai védelmével 
kapcsolatban. 

Amennyiben kérdése lenne jelen Tájékoztatóval, vagy a Kincstár 
adatkezelésével kapcsolatban, írja meg az adatvedelem@ 
allamkincstar.gov.hu e-mail címre, és kollégánk megválaszolja 
kérdését. 

A Kincstár Általános Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztatója a 
Kincstár honlapján a „Közérdekű adatok” menüpont alatt érhető el. 

2. Az adatkezelő adatai 

Az adatkezelő 

- neve:  Magyar Államkincstár 

- székhelye:  1054 Budapest, Hold utca 4. 

- postacíme:  1909 Budapest 

- e-mail címe:  info@allamkincstar.gov.hu 

- telefonszámai: +36/1-452-2900 

- honlapja:  http://www.allamkincstar.gov.hu/  

Az adatvédelmi tisztviselő 

- neve:  Dr. Dobai Bálint 

- postacíme:  1909 Budapest 

- e-mail címe:  adatvedelem@allamkincstar.gov.hu 
 

3. Az adatfeldolgozók adatai 

Az adatfeldolgozó 

- neve:  Magyar Posta Zrt. 

- cégjegyzékszám: 01-10-042463 

- adószáma:  10901232-2-44 

- székhelye:  1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 

Az adatfeldolgozó 

- neve: Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zrt. 

- cégjegyzékszám: 01-10-043304 

- adószáma:  12217595-4-44 

- székhelye:  1123 Budapest, Alkotás u. 55-61. 

 

4. Fogalmak 

A leggyakrabban előforduló fogalmak magyarázata: 

Személyes adat 

Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) 
vonatkozó bármely információ Azonosítható az a természetes személy, 
aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, 
például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a 
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, 
kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több 
tényező alapján azonosítható. 

Különleges adat 

A személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz 
a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy 

világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló 
személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes 
személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az 
egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére 
vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok. 

Érintett 

Bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes 
személy. 

Adatkezelés 

A személyes adatokon, adatállományokon automatizált vagy nem 
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek 
összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, 
átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, 
közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő 
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, 
korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. 

Adatkezelő 

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és 
eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az 
adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza 
meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös 
szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. 

Adatfeldolgozó 

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes 
adatokat kezel. 

Címzett 

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, 
függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, 
amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami 
joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem 
minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi 
kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően 
az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak. 

Harmadik fél 

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az 
adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik 
az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a 
személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak. 

Az érintett hozzájárulása 

Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson 
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat 
vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, 
hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. 

Adatvédelmi incidens 

A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon 
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, 
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz 
való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

5. Az adatkezelésre vonatkozó fontosabb jogszabályok 

- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

mailto:adatvedelem@allamkincstar.gov.hu
mailto:adatvedelem@allamkincstar.gov.hu
mailto:adatvedelem@allamkincstar.gov.hu
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áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet – a 
továbbiakban: GDPR) 

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

- a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 
követelményeiről szóló 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet  

- a Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X.31.) Korm. rendelet  

- a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói 
tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a 
továbbiakban: vagyonvédelmi tv.) 

6. Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja határozza meg, hogy az Ön – illetve törvényes 
képviselet esetén az Ön által képviselt részt vevő – személyes adatai 
milyen jogi felhatalmazás alapján kerülhetnek a Kincstárhoz, és mi 
alapján kezelheti a Kincstár azokat. A jogalapok többfélék lehetnek. 

A Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelés esetén az Ön előzetes, 
megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulása 
adja meg az adatkezelés jogalapját. Ez önkéntes hozzájáruláson 
alapuló adatkezelésnek minősül a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 
alapján. 

Emellett a Kincstárnak egyes törvényi kötelezettségei szükségessé 
tehetik személyes adatok kezelését, amely esetekben a vonatkozó 
jogszabályok írják elő, hogy mely adatokat, milyen célból, milyen 
feltételekkel és mennyi ideig kezelhet a Kincstár. Ezek a GDPR 6. cikk 
(1) bekezdés c) és e) pontjai szerinti kötelező adatkezelések esetei. 

Ha a Nyereményjátékkal összefüggésben a Kincstár valamelyik 
épületében tartózkodik, akkor a Kincstár vagyonvédelmi elektronikus 
megfigyelőrendszerei (kamerák) esetén az adatkezelés jogalapja a 
Kincstár közfeladat ellátásnak zavartalansága. A Kincstár előzetes és 
jól észlelhető figyelemfelhívó jelzést és tájékoztatást helyez el arról a 
tényről, hogy az adott területen elektronikus megfigyelőrendszert 
alkalmaz. 

7. Az adatkezelés célja 

A Nyereményjátékhoz kapcsolódó önkéntes hozzájáruláson 
alapuló adatkezelés:  

A Nyereményjáték során az Ön hozzájárulása alapján személyes 
adatait a Kincstár pályázat elbírálása, a kapcsolattartás és 
adminisztráció céljából kezeli, adatbázisba gyűjti.  

Az adatbázis kizárólag a nyeremény kisorsolásának és átadásának 
lebonyolítására szolgál, az adatok egyéb célokra (így közvetlen 
üzletszerzésre vagy egyéb marketing tevékenység során) nem 
kerülnek felhasználásra. Az adatbázis a nyeremény átvételét követően, 
de legkésőbb 90 nappal a sorsolást követően törlésre kerül. 

A fentieken túl az Ön hozzájárulása alapján – amennyiben kisorsolásra 
kerül, mint nyertes – nevét, fotóját és a lakóhelyéül szolgáló település 
nevét a Kincstár nyilvánosságra hozhatja, illetve az Önről készített 
hang- illetve videofelvételt és fényképeket díjmentesen és korlátozás 
nélkül felhasználhatja promóciós célokra. 

Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelést előíró jogszabályok 
határozzák meg az adatkezelés célját, a Kincstár kizárólag az így 
meghatározott célokból kezelheti az Ön adatait.  

Bizonyos esetekben többféle jogalap alapján is történhet ugyanazon 
adatok kezelése, ilyenkor az egyik jogalap által meghatározott célok 
kibővülnek a másik jogalap által meghatározott célokkal. Például 
önkéntes hozzájárulása alapján, a hozzájárulásban rögzített célokból 
megadott és nyilvántartott adatait a Kincstár jogszabály által előírt 

kötelezettség teljesítése (pl. átadás nyomozóhatóságnak) céljából is 
kezelheti. 

8. A kezelt személyes adatok köre 

A Nyereményjáték keretében az Ön alábbi személyes adatait kezelheti 
a Kincstár: 

- név, 

- e-mail cím,  

- lakcím (csak a település nevét) 

- telefonszám 

 

9. Különleges adatok kezelése 

A Kincstár kivételesen, ha valamilyen okból ez a Pályázatban való 
részvétel során lényeges – de ilyenkor is csak a lehető legkisebb 
mértékben – különleges adatokat is kezelhet (leginkább egészségügyi 
adatok merülhetnek fel, ha ezek pl. a nyeremény átvételével, 
médiaszerepléssel stb. kapcsolatban lényegesek). 

10. A személyes adatok továbbítása 

Az Ön személyes adatait a Nyereményjátékkal összefüggésben a 
Kincstár nem továbbítja, maga dolgozza fel, vezeti az adatbázist. Ezen 
túlmenően a fent már írtak szerint a nyertesek néhány adatát a Kincstár 
nyilvánosságra, illetve promóciós célokra használja fel. 

A kötelező adattovábbítás esetei 

A kötelező adatkezelésre vonatkozó jogszabályok a Kincstár számára 
adattovábbítási kötelezettségeket írhatnak elő. Ilyenkor az 
adattovábbítás jogalapja az a jogszabályi kötelezettség, amely azt 
előírja. 

A kötelező adattovábbítás címzettjei lehetnek pl.: 

- hazai és uniós statisztikai szervek, 

- bíróságok, önálló bírósági végrehajtók, 

- ügyészség, 

- bűnüldözés és büntetés-végrehajtás szervei, 

- nemzetbiztonsági szolgálatok, 

- a központi költségvetési pénzeszközök felhasználásának 
szabályszerűségét és célszerűségét ellenőrző, kormányzati 
ellenőrzési szerv, 

- minisztériumok és háttérintézményeik, 

- Állami Számvevőszék, 

- Európai Csalásellenes Hivatal (OLAF), 

- országgyűlési képviselők, 

- közjegyzők, 

- jegyzők 

A kötelező adattovábbítás keretei 

A fenti szervek kötelező feladataik ellátása érdekében, a rájuk 
vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból és feltételek 
teljesülése esetén igényelhetik, illetve kaphatják meg az Ön személyes 
adatait a Kincstártól. 

Személytelenített adattovábbítás 

A fentiek mellett az Ön adatai személyes és bizalmas jellegüktől 
megfosztott formában kerülhetnek átadásra, olyan módon, hogy Ön az 
adatokkal semmilyen körülmények között ne legyen kapcsolatba 
hozható (pl. anonim statisztikai adatok, anonimizált adatok). 

Az anonimizálás során a Kincstár kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az 
Ön személyét még közvetve se lehessen felismerni az adatokból. Ha 
pl. valamilyen statisztikai adat olyan kevés személyre vonatkozik, hogy 
abból az adott személyek környezete felismerhetné, hogy kikről is van 
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szó, akkor az adatokat nagyobb számú más adatokkal összevontan 
adja át a Kincstár, hogy ne lehessen kikövetkeztetni az érintettek 
személyét, vagy pedig csak olyan biztosítékok mellett adja át, amelyek 
garanciát nyújtanak arra, hogy az Ön környezetéhez ne juthassanak el 
az adatok. 

11. Az adatok kezelésének időtartama 

Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az 
adatkezelés időtartama mindig a szükséges mértékre korlátozódik. Így 
a Nyereményjátékhoz kapcsolódóan a Kincstár a személyes adatokat 
a Nyereményjáték lebonyolításának időtartama alatt, illetve a 
nyeremények átadásáig kezeli. 

A résztvevők személyes adataiból álló adatbázist a nyeremények 
átvételét követően, de legkésőbb 30 nappal a nyertesek kiválasztása 
után a Kincstár véglegesen törli. 

Kötelező adatkezelés esetén a Kincstár az adatkezelést előíró 
jogszabályokban meghatározott határidő leteltéig kezeli az Ön adatait. 

12. Kik férhetnek hozzá a Kincstár által kezelt adatokhoz? 

A Kincstár alkalmazottai 

A személyes adataidhoz a Kincstárnak azok az alkalmazottai férhetnek 
hozzá, akiknek a Nyereményjáték lebonyolításában olyan szerepük 
van, amihez az adatok kezelése szükséges. Vagyis még a Kincstáron 
belül sem férhet hozzá olyan személy az Ön adataihoz, akinek az nem 
tartozik a feladatköréhez. 

Adatfeldolgozók igénybevétele 

A Kincstár a Nyereményjátékhoz kapcsolódóan a 3. pontban megjelölt 
adatfeldolgozókat veszi igénybe. 

Felhatalmazott szervek 

Csak a jogszabályban az adatok megismerésére felhatalmazott 
szervek és személyek, a jogszabályban meghatározott körben 
férhetnek hozzá az Ön adataihoz (pl. a rendőrség, Állami 
Számvevőszék, Magyar Nemzeti Levéltár stb.). 

13. Adatbiztonsági intézkedések 

A Kincstár a személyes adatokat elektronikus formában a székhelyén 
és telephelyein található szervereken, papíralapon pedig irattári 
rendszereiben tárolja, megfelelő informatikai biztonsági, technikai és 
szervezési intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt 
személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés vagy 
az adatok jogosulatlan megváltoztatása ellen.  

Ennek érdekében a Kincstár kiterjedt Informatikai Biztonsági 
Dokumentum Rendszerrel rendelkezik, melyet rendszeresen 
felülvizsgál. Szabályozza többek között az egyes informatikai 
rendszerekben tárolt adatokhoz való hozzáférési jogosultságot, 
amelynek ellenőrzése céljából a Kincstár naplózza, hogy ki, mikor, 
milyen személyes adathoz fért hozzá. 

Működése során a Kincstár teljesíti a közfeladatot ellátó szervekre 
vonatkozó informatikai biztonságról szóló mindenkori hatályos 
jogszabályi követelményeket (jelenleg az állami és önkormányzati 
szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 
és az annak végrehajtásával kapcsolatos 41/2015. (VII. 15.) BM 
rendelet szabályait). 

A papíralapú iratkezelés biztonságát a Kincstár Iratkezelési 
Szabályzata és a Kincstár épületeire, fizikai működésére vonatkozó 
Biztonsági Szabályzata útján biztosítja. 

A Kincstár rendelkezik Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzattal, 
amelyet rendszeresen felülvizsgál, továbbá kötelező módon kinevez 
Adatvédelmi Tisztviselőt, hogy gondoskodjon az Ön adatainak 
védelméről. 

14. Milyen jogok illetik meg Önt a kezelt személyes adataival 
kapcsolatban? 

Tájékoztatáshoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy a Kincstártól – az adatkezelést megelőzően, 
vagy legkésőbb az első adatkezelési művelet megkezdését követően 
haladéktalanul – tömören, átláthatóan és közérthetően tájékoztatást 
kapjon az adatkezelés lényeges kérdéseiről, az Ön által gyakorolható 
jogokról, valamint a jogorvoslati lehetőségekről. Ezen előzetes 
tájékoztatáshoz való jogára tekintettel került közzétételre a jelen 
adatkezelési tájékoztatás. 

Megjegyzendő, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos további jogokkal, 
jogorvoslati lehetőségekkel személyazonosságának igazolása esetén 
élhet. 

Az adatok megismeréséhez való jog (ún. „hozzáférési jog”) 

Ön jogosult a Kincstártól tájékoztatást kérni az általa kezelt, Önre 
vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 
időtartamáról, az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és címzettjeiről. 

Helyesbítéshez (módosításhoz), törléshez, korlátozáshoz 
(zároláshoz) való jogok 

Joga van a Kincstár által kezelt személyes adatait nem csak 
megismerni, de kérheti pontosításra szoruló adatainak helyesbítését, a 
nem kötelezően nyilvántartott adatok esetében pedig kérheti azok 
törlését, az adatkezelés korlátozását. [Az adatkezeléssel összefüggő 
jogaival és azok érvényesítésével kapcsolatos rendelkezéseket az 
Infotv., valamint a GDPR tartalmazza.]  

A jogszabályon alapuló kötelező adatkezeléssel érintett adatok törlése 
nem kérhető. 

Tiltakozáshoz való jog 

E jog alapján, tiltakozása esetén, a Kincstár az Ön személyes adatait – 
amennyiben azokat közfeladat ellátása céljából, kötelező módon kezeli 
– kizárólag a hatósági feladatai ellátásához, illetve az egyéb kötelező 
adatkezeléshez szükséges mértékben kezelheti tovább. A nem 
feltétlenül szükséges adatai tekintetében a Kincstár a kezelést 
korlátozza, és kivizsgálja az Ön tiltakozását. A Kincstár az Ön kötelező 
adatkezeléssel nem érintett adatait csak akkor kezelheti tovább, ha 
bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok 
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és 
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Ha a Kincstár az Ön tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, a 
kötelező adatkezeléssel nem érintett adatai tekintetében az 
adatkezelést megszünteti, és az adatokat törli. 

15. Miként gyakorolhatja fenti jogait, milyen jogorvoslati 
lehetőségei vannak? 

Amennyiben Ön él fenti jogaival, a Kincstár a kérelem benyújtásától 
számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül meg 
kell, adja az Ön számára a megtett intézkedésekről a tájékoztatást. A 
tájékoztatásnak tartalmaznia kell azt is, hogy adatkezeléssel 
kapcsolatos panaszának kivizsgálása érdekében mely szervhez 
fordulhat, milyen jogok illetik meg sérelme orvoslására, és hogy ügyével 
a NAIH-hoz, továbbá a bírósághoz fordulhat. 

Panasz bejelentése a Kincstár, illetőleg a NAIH felé 

Személyes adatainak kezelésére vonatkozó panaszával 
általánosságban a Kincstárhoz (1054 Budapest, Hold utca 4., 
adatvedelem@allamkincstar.gov.hu), illetve a NAIH-hoz (1125 
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., ugyfelszolgalat@naih.hu) 
fordulhat. 

mailto:adatvedelem@allamkincstar.gov.hu
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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Bírósági jogérvényesítés 

Ha Ön személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, 
polgári pert kezdeményezhet a Kincstár ellen. A per elbírálása a 

törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – az 
Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt 
is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az 
alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek). 

http://birosag.hu/torvenyszekek


2/a. számú melléklet 

N Y I L A T K O Z A T 

 

Nyereményjátékban való részvételről 
(Értékpapírszámla állománynövelés) 

Alulírott 

 

Név:  

Születési név:  

Anyja születési neve:   

Állampolgársága:  

Születési hely/idő:  

Állandó lakcím/tartózkodási hely:  

Adóazonosító jel:  

 

(a továbbiakban: „Résztvevő”) jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy részt kívánok venni a 
Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) „Ajándékutalvány sorsolás az állampapír 

állományukat növelő lakossági ügyfelek részére” elnevezésű Nyereményjátékában (a továbbiakban: 

Nyereményjáték). Kijelentem továbbá, hogy jelen nyilatkozat aláírásával elfogadom a 
Nyereményjátékban való részvétel feltételeit tartalmazó, a Kincstár honlapján 

(www.allamkincstar.gov.hu) közzétett játékszabályzatban foglaltakat (a továbbiakban: „Szabályzat”). 

 

A Nyereményjátékkal összefüggő kapcsolattartás céljából megadott elérhetőségeim: 

- email cím: ………………………………………………. 

- telefonszám: ………………………………………………. 

(Érvényes részvételhez legalább egy elérhetőség megadása kötelező!) 

 
Kijelentem, hogy a Nyereményjáték szabályzatának 1. számú mellékletét képező Adatkezelési 

Tájékoztatót a rendelkezésemre bocsátották, annak tartalmát megismertem, és ezen tájékoztatás 

ismeretében önként hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat a Kincstár az Adatkezelési 

Tájékoztatóban és a Nyereményjáték szabályzatában foglaltak szerint kezelje (azaz adatbázisába 
gyűjtse, azokat a Nyereményjátékkal összefüggésben, a Nyereményjáték lebonyolításának időtartama 

alatt, illetve a nyeremények átadásáig kapcsolattartás és adminisztráció céljából feldolgozza és kezelje 

a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és a Kincstár adatvédelmi szabályzatában foglaltaknak 
megfelelően). 

 

Tudomásul veszem, hogy az adatbázisban szereplő adatok egyéb célokra (így például közvetlen 
üzletszerzésre) nem kerülnek felhasználásra. 

 

Hozzájárulok továbbá, hogy nyertességem esetén nevemet és a lakóhelyemül szolgáló település nevét a 

Kincstár nyilvánosságra hozhassa. 
 

A nyeremények átadása és adatainak felhasználása a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény, 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. 

április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet – 

GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény rendelkezései alapján történik. 

 

Kelt ……………………, 2021. …………………. ……. 

…………………………………… 
Résztvevő aláírása 
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2/b.  számú melléklet 

 

N Y I L A T K O Z A T 

 

Nyereményjátékban való részvételről  

(Start-értékpapírszámla állománynövelés) 

 
Alulírott szülő, vagy családi pótlékra jogosult más törvényes képviselő (a továbbiakban együtt: 

„Képviselő”) 

 

Név:  

Születési név:  

Anyja születési neve:   

Állampolgársága:  

Születési hely/idő:  

Állandó lakcím/tartózkodási hely:  

Adóazonosító jel:  

 

Képviselt számlatulajdonos (a továbbiakban: Számlatulajdonos) adatai: 

Gyermek neve:  

Születési név:  

Anyja születési neve:  

Állampolgársága:  

Születési hely/idő:  

Állandó lakcím/tartózkodási hely:  

Adóazonosító jel:  

 

jelen nyilatkozat aláírásával a Számlatulajdonos képviseletében eljárva kijelentem, hogy a 
Számlatulajdonos részt vesz a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) „Ajándékutalvány 

sorsolás az állampapír állományukat növelő lakossági ügyfelek részére” elnevezésű 

Nyereményjátékában (a továbbiakban: Nyereményjáték). Kijelentem továbbá, hogy jelen nyilatkozat 

aláírásával saját magam és a Számlatulajdonos nevében elfogadom a Nyereményjátékban való részvétel 
feltételeit tartalmazó, a Kincstár honlapján (www.allamkincstar.gov.hu) közzétett játékszabályzatban 

foglaltakat (a továbbiakban: Szabályzat).  

 
Képviselőként a Nyereményjátékkal összefüggő kapcsolattartás céljából megadott elérhetőségeim: 

- email cím: ………………………………………………. 

- telefonszám: ………………………………………………. 

(Érvényes részvételhez legalább egy elérhetőség megadása kötelező!) 
 

kijelentem, hogy a Szabályzat 1. számú mellékletét képező Adatkezelési Tájékoztatót a rendelkezésemre 

bocsátották, annak tartalmát megismertem, és ezen tájékoztatás ismeretében mind magam, mind az 

általam képviselt Számlatulajdonos nevében önként hozzájárulok ahhoz, hogy a Kincstár az 
Adatkezelési Tájékoztatóban és a Nyereményjáték szabályzatában foglaltak szerint az ott megjelölt 

személyes adataimat, valamint az általam képviselt Számlatulajdonos adatait kezelje (azaz adatbázisába 

gyűjtse, azokat a Nyereményjátékkal összefüggésben, a Nyereményjáték lebonyolításának időtartama 
alatt, illetve a nyeremények átadásáig kapcsolattartás és adminisztráció céljából feldolgozza és kezelje 

a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és a Kincstár adatvédelmi szabályzatában foglaltaknak 

megfelelően). 
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Képviselőként magam és az általam képviselt Számlatulajdonos nevében tudomásul veszem, hogy az 

adatbázisban szereplő adatok egyéb célokra (így például közvetlen üzletszerzésre) nem kerülnek 

felhasználásra. 

 
Képviselőként az általam képviselt Számlatulajdonos nevében hozzájárulok továbbá, hogy nyertessége 

esetén a Számlatulajdonos nevét és a lakóhelyéül szolgáló település nevét a Kincstár nyilvánosságra 

hozhassa. 
 

Képviselőként magam és az általam képviselt Számlatulajdonos nevében tudomásul veszem, hogy a 

nyeremények átadása és adatainak felhasználása a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 
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. április 

27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet – GDPR), 

valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény rendelkezései alapján történik. 

 

 
Kelt ……………………, 2021. …………………. ……. 

 

 
 

…………………………………… 

Résztvevő aláírása 

 



Nagy sikernek örvend a Babakötvényes számlanyitás ügyfélkapun is 
 

 Egy éve már otthonról is meg lehet nyitni a Babakötvényes számlát, az úgynevezett Start-számlát a 
Kincstárnál. Az ügylet tetszőleges időpontban kényelmesen, gyorsan és költségmentesen 
elvégezhető, így nem véletlen, hogy közel 13 ezren éltek a lehetőséggel. A sikerben a Babakötvény 
növekvő népszerűsége és az online számlanyitáshoz kapcsolódó nyereményjáték is szerepet játszik.  

 

Mi lehet a Babakötvény rendkívüli népszerűségének oka? Erről és néhány kapcsolódó témáról 
kérdeztük Tavaszi Zsolt Urat, a Magyar Államkincstár Államháztartási és Pénzforgalmi 
Szolgáltatásokért Felelős Elnökhelyettesét. 

Közel 8 éve lehet Babakötvényt vásárolni. A konstrukció mindig is nagyon kedvező volt a befektetők 
számára, mivel egyrészt a megelőző naptári év inflációja (hivatalosan: átlagos éves fogyasztói 
árindexe) plusz 3 százalékkal kamatozik. Másrészt a szülők, családtagok által a gyermek Start- 
számlájára befizetett pénzösszegeket az állam 10 százalékkal, maximum 6.000 forint összegig 
kiegészíti.  

Igazán népszerűvé mégis az elmúlt 2-3 évben vált, amikor a Babakötvény állomány 60 százalékkal, 
míg a hozzá tartozó Start-számlák száma 25 százalékkal emelkedett. Ebben a folyamatban elsősorban 
az infláció megugrása játszotta a meghatározó szerepet, mivel így a legelső kibocsátású Babakötvény 
éves kamata 5,8 százalékra, az összes többié pedig 6,3 százalékra emelkedett, ami az adott 
kamatkörnyezetben kimagasló mérték.   

Ha ez ilyen sokba kerül az államnak, akkor miért hozta létre a Babakötvényt? 

A Start-számla és a Babakötvény szorosan összekapcsolódik egy további állami juttatással, az 
Életkezdési Támogatással, amelyet a gyermek születésekor a Magyar Államkincstárban ír jóvá a 
gyermek részére az állam 42.500 forint összegben. Ez a juttatás a 2005. január 31. után született 
belföldi és a 2017. június 30-át követően született, külföldön élő magyar gyermek részére jár 
automatikusan. A teljes juttatási csomag, így a következő elemekből áll: 

• Életkezdési Támogatás,  
• extra magas kamatozású Babakötvény,  
• befizetések állami kiegészítése.  

Az együttes cél a felnőtté válás, a fiatalok önálló életkezdése anyagi biztonságának megalapozása. 

Nagy könnyebbség, főleg a járványhelyzet idején, hogy ügyfélkapun, is megnyitható a 
Babakötvényes számla, a www.magyarorszag.hu felületen! 

Az online ügyintézés gyors és egyszerű, otthonról kényelmesen és biztonságosan elintézhető. 

A Babakötvény magas kamata mellett a Kincstár nyereményjátékkal is ösztönözni az elektronikus 
számlanyitást. 

Amennyiben 2021. június 30-ig nyitja meg a szülő a számlát és legalább 100.000 forintértékben 
vásárol Babakötvényt, részt vehet a Magyar Államkincstár nyereményjátékában. 

http://www.magyarorszag.hu/


A játékban 25 darab, a Kincstár által kibocsátott 100.000 forint értékű, a Kincstárnál állampapír 
vásárlására fordítható Nyereményutalványt sorsolnak ki a játékban részt vevők között. A feltételei a 
Játékszabályzatban olvashatóak. 

További információkért keresse fel a http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/ honlapot. 

 

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/nagyosszegu-nyeremenyek-allampapirral-babakotvennyel/4047/
http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/
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