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MONEYSIM VIADAL – ONLINE PÉNZÜGYI SZIMULÁCIÓS VERSENY 

VERSENYSZABÁLYZAT 

 

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

A Pénziránytű Alapítvány (a továbbiakban: Szervező) MoneySim ViaDal néven egyéni országos 
pénzügyi szimulációs versenyt hirdet. 

A verseny lebonyolítására vonatkozóan a jelen versenyszabályzatban foglaltak az irányadók. 

2. SZERVEZŐ 

A verseny szervezéséért és lebonyolításáért a jelen versenyszabályzat szerint a Szervező felelős. 
A Szervező fenntartja magának a jogot jelen versenyszabályzat módosítására, illetve 
kiegészítésére.  

A versennyel kapcsolatos összes információ a www.moneysim.hu/viadal oldalon érhető el, mely 
a verseny során az aktuális információkkal többször is frissítésre kerül.  

3. JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK 

A versenyre minden, magyarországi középfokú oktatási intézményben aktív tanulói jogviszonnyal 
rendelkező, 9-13. évfolyamos, nappali tagozaton tanuló diák csatlakozhat a jelen 
versenyszabályzat feltételei szerint.  

A 18. életévét be nem töltött versenyző a törvényes képviselőjének hozzájárulásával vehet részt 
a versenyben, mely a kurzusfelvételi felületen egy egyszerű jelöléssel megadható.  

 

4. JELENTKEZÉSI FOLYAMAT 

Versenyregisztráció 

A verseny összes fordulója a MoneySim játék felületén zajlik, melyhez egy előzetes regisztráció 
kitöltésével lehet csatlakozni (https://www.moneysim.hu/regisztracio) legkésőbb az első forduló 
megkezdése előtt 26 órával, azaz 2022. november 22. 12 óráig. A Szervező a regisztrációs időszak 
lezárását követően beérkező, penziranytu@penziranytu.hu címen keresztül jelzett regisztrációs 
problémákat nem köteles figyelembe venni.  

A regisztrációs felületen a személyes adatok megadását követően ki kell tölteni az iskolára 
vonatkozó adatokat, valamint el kell fogadni a felhasználási feltételeket és adatvédelmi 
nyilatkozatot, továbbá a rendszerüzenetekre vonatkozó hozzájárulást. A versenyben való 
részvétel további feltétele, hogy a versenyző (18 év alatti játékos esetén annak törvényes 
képviselője) hozzájárul megadott személyes adatai kezeléséhez a regisztrációs és kurzusfelvételi 
felületeken a jelölőnégyzetek bejelölésével. 

A sikeres regisztrációt követően a rendszer automatikusan küld egy megerősítő linket e-mailben, 
amelynek segítségével meg kell erősíteni a regisztrációt. (Célszerű a spam mappát is ellenőrizni, 
a továbbiakra való tekintettel pedig beállítani, hogy a Szervezők által küldött e-mailek ne 
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spamként kerüljenek megjelenítésre.) Amennyiben a visszaigazoló e-mail 48 órán belül sem 
érkezik meg, akkor a Szervezővel kell felvenni a kapcsolatot a penziranytu@penziranytu.hu 
címen. A versenyző a regisztráció során megadott e-mail cím és jelszó páros segítségével tud 
majd belépni a verseny felületére a Belépés gombra kattintva.  

A versenyben való részvétellel a Játékos teljeskörűen és feltétel nélkül elfogadja a jelen 
versenyszabályzatban részletezett feltételeket, és a nyertesek kiválasztásának módját. 

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. 

A Szervező a nyertesek kihirdetéséig zárhatja ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a 
jelen szabályzatban rögzített feltételeknek. A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi 
és jövőben szervezett játékból kizárja azt a Játékost, aki a verseny során bizonyítottan a verseny 
internet oldalának feltörésével, robot vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra 
lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni. 

 

5. A JÁTÉK MENETE 

A verseny három online fordulóból áll, melyek időtartalma fordulónként 1 óra. A második 
fordulóba az első fordulóban legjobb eredményt elért 200 játékos juthat (de iskolánként 
maximum 5 fő), míg a döntőbe a 100 legjobb eredményt elért játékos, de iskolánként maximum 
3 fő. A fordulókat követően a következő fordulóba jutott játékosok névsoráról a játék hivatalos 
(https://moneysim.hu/viadal_eredmenyek) eredmények aloldalán lehet tájékozódni. 
Mindhárom forduló a MoneySim játék oldalán (https://www.moneysim.hu/) kerül lebonyolításra 
az alábbi időpontokban:  

1. forduló: 2022. november 23. szerda 14.00-15.00 
2. forduló: 2022. november 30. szerda 14.00-15.00 
3. döntő: 2022. december 7. szerda 14.00-15.00  

Mindhárom fordulóhoz csatlakozni a www.moneysim.hu oldalon a belépés után a fordulók 
kurzuskódjával lehet, mely a verseny a www.moneysim.hu/viadal aloldalán érhető el az alábbi 
időszakokban:  

1. forduló kurzusfelvételi időszaka: 2022. november 8-22. 12 óra 
2. forduló kurzusfelvételi időszaka a második fordulóba jutóknak: november 24-29. 12 óra 
3. döntő kurzusfelvételi időszaka a döntőbe jutóknak: december 2-6. 12 óra 

 
A játékfelület a kurzusfelvételi időszakban megadott kurzus kóddal lesz elérhető, mely a 
MoneySim játék felületén a belépést követően a csatlakozás kurzushoz ikon megnyomásával 
aktiválható. A csatlakozás során szükséges megadni a kurzus kódját, az osztályt, illetve a 18. 
életévet be nem töltött személy esetén a szülői hozzájárulást, valamint ugyanitt lesz lehetőség - 
nem kötelező jelleggel – megadni az osztály típusát és a felkészítő tanár nevét. A felkészítő tanár 
nevének megadásával tud a pedagógus részt venni a legtöbb játékost mozgósító tanárok versenyében.   
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6. NYEREMÉNY 

Kiemelt díjazásban részesül a verseny első három helyezettje, az alábbiak szerint: 

1.    helyezett: 1 db Apple MacBook Air laptop, 
2.    helyezett: 1 db Apple iPhone 13 telefon, 
3.    helyezett: 1 db Apple iPad, 

valamint egyedi díjazásban részesülnek a további helyezettek az alábbiak szerint:  

4-10.   helyezettek: Sennheiser HD 450 BT vezeték nélküli fejhallgató,  

11.-20. helyezettek: Xiaomi Redmi okosóra, 

21-40. helyezettek: JBL GO3BLU hordozható Bluetooth hangszóró. 

 

Szervező az első forduló alapján a 3 legtöbb aktív játékost mozgósító intézményt (iskolánként) 
100 000 Ft-os, a 6 legtöbb játékost mozgósító tanárt (pedagógusonként) 60.000 Ft-os 
támogatásban részesíti.  

A Szervezők a Nyereménytárgyak módosításának jogát (azonos értékű nyereményre) fenntartják. 
A Nyereményekkel kapcsolatos adók a Szervezőt terhelik. 

 

7. EREDMÉNYHIRDETÉS:  
 

A verseny hivatalos eredményhirdetésére legkésőbb december 8-án 15 óráig kerül sor a verseny 
honlapján a https://moneysim.hu/viadal_eredmenyek aloldalon.  

 

Nyeremények átadása:  

Az 1-20. helyezett és a díjazott iskolák, tanárok részére az ünnepélyes díjátadás tervezett 
időpontja: 2022. december 13. kedd, Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpont (1122 Budapest, 
Krisztina krt. 6).  

A nyereményekkel és a díjátadással kapcsolatos részletes információkat legkésőbb december 9-
ig e-mailen juttatja el a nyerteseknek a Szervező az alábbiak szerint: 

Díjazásban részesülő játékosok értesítése: a MoneySim oldalon a regisztráció során megadott e-
mail címén. 

Díjazásban részesülő pedagógus értesítése: amennyiben a pedagógus a Pénziránytű 
Iskolahálózat regisztrált tagja, akkor az iskolahálózati regisztrációnál megadott e-mail címén, 
egyéb esetben az iskola honlapján szereplő központi elérhetőségen vesszük fel vele a 
kapcsolatot.  

Díjazásban részesülő iskola értesítése: amennyiben az intézmény a Pénziránytű iskolahálózat 
regisztrált tagja, akkor az iskolahálózati regisztrációs adatbázisban megtalálható 
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intézményvezetői és kapcsolattartói e-mail címeken, egyéb esetben az iskola honlapján szereplő 
központi elérhetőségen vesszük fel vele a kapcsolatot.  

A díjazott, illetve iskola esetén annak képviselője vállalja, hogy a Szervező hivatalos értesítésére 
a díjátadáson való részvétellel kapcsolatban 2 munkanapon belül reagál.  

A Szervező a 21-40. helyezett részére a nyereményeket a regisztrációnál megadott e-mail címre 
küldött kapcsolatfelvételt követően postai úton küldi ki, a verseny hivatalos eredményhirdetését 
követő két héten belül.  

A nyeremény átvétele előtt, az eredményhirdetést követő 2 munkanapon belül a diák és tanár 
nyertesek kötelesek igazolni a nyereményre való jogosultságukat a penziranytu@penziranytu.hu 
címre megküldött, az iskolával fennálló jogviszonyt igazoló okirattal. 

A kapcsolatfelvételt követően – amennyiben az ünnepélyes díjátadáson való részvétele fel nem 
róható akadályba ütközik vagy 21-40. helyezettek esetén a kézbesítés meghiúsul - a nyertes 
köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb az ünnepélyes 
díjátadás tervezett időpontját követő 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési 
kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, 
úgy ezen körülmény Szervező terhére nem róható fel. 

Amennyiben a Szabályzatban rögzített határidőkig sikertelen a nyertes játékossal történő 
kapcsolatfelvétel, vagy a nyeremény időben történő átadása meghiúsul, vagy a nyertes játékos 
nem teljesíti a Szabályzat feltételeit, Szervező pótnyertest hirdethet ki, akire ugyanazok a 
feltételek vonatkoznak, mint az eredeti nyertesre. 

A termékekkel kapcsolatos reklamációt az átvételtől számított 8 napon belül fogadja el a 
Szervező. A nyeremények készpénzre nem válthatók.  

Amennyiben a nyerteseket illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény juttatásának kérdésében, 
illetve a nyertesek meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható. 

 
8. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 
A Szervező a megvalósítás során a változtatás jogát fenntartja.  

A versenyben nem vehetnek részt a Szervező családtagjai, valamint a szervezésben és 
megvalósításban közreműködők és családtagjaik.   

Bármilyen felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó. 

A versennyel kapcsolatos információkat a www.moneysim.hu/viadal aloldal tartalmazza, további 
információkat a penziranytu@penziranytu.hu címen lehet kérni. 

A szimulációs rendszer működtetőjénél felmerülő esetleges hibákért és technikai problémákért 
a Szervező nem vállal felelősséget.  

 
10. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ   
A verseny kapcsán rögzített személyes adatokat az Európai Parlament és Tanács 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 2016/679. 
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számú rendeletének és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvénynek megfelelően mind a Pénziránytű Alapítvány, mind az EcoSim Üzleti 
Szimulációk Kft. tárolja és kezeli az alábbiak szerint.  
 
Adatkezelő:  
Pénziránytű - Alapítvány a Tudatos Pénzügyekért (Alapítvány)  
Székhelye: 1122 Budapest, Krisztina körút 6.   
Az Alapítvány adatvédelmi tisztségviselője Marton Zoltán (e-mail: penziranytu@penziranytu.hu)  
 
Adatfeldolgozó:  
EcoSim Üzleti Szimulációk Kft. 
Székhelye: 1094 Budapest, Páva u. 13 
 
A kezelt adatok köre:  
A versenyre való online regisztráció során megadott adatok, így név, elektronikus levelezési cím, 
iskolai adatok, felkészítő tanár neve.  
 
Ahhoz, hogy Szervező átadhassa a Nyereményt, szükséges kezelnie továbbá a Játékos születési 
helyét, idejét, telefonszámát, lakcímét, amelyeket az eredményhirdetést követően ad meg a 
Játékos, illetve törvényes képviselője. 
Amennyiben olyan díjátadó kerül meghirdetésre, ahol a Játékleírás a személyes megjelenést írja 
elő, ott a Rendezvényről kép-és hangfelvétel készülhet, amelyen a Rendezvény résztvevői 
rögzítésre kerülhetnek.  
 
Az adatkezelés jogalapja:  
Az adatok kezelésének jogalapja a versenyre regisztráló személyek – jelen tájékoztató 
ismeretében tett – egyértelmű hozzájárulása. 18 éven aluli Játékosok esetén csak az adott 
résztvevő szülőjének vagy törvényes képviselőjének hozzájárulása esetén érvényes a regisztráció. 
A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatnak 
minősülő adatok esetében az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése. 
A versenyre az érdeklődők egy elektronikus regisztrációs űrlap kitöltésével jelentkezhetnek.  Az 
elektronikus űrlap által tartalmazott adatok szükségesek a játékosok egyértelmű azonosításához 
és a verseny  lebonyolítása után a díjazottak értesítéséhez.  
 

Az adatkezelés ideje:   
Regisztrációs adatok esetén a verseny lebonyolítása, de legfeljebb 1 év. A könyvviteli elszámolást 
közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatnak minősülő adatok esetében a 
kötelezettségek teljesítéséhez szükséges idő, de legfeljebb 8 év.    
Kép-és hangfelvételek esetén 5 év.  
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Az adatkezeléssel összefüggő jogok:  
 
Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:  
Az érintett az „Adatkezelési tájékoztató” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban 
tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arról, hogy:  
• milyen személyes adatait,  
• milyen jogalapon,  
• milyen célból,  
• milyen forrásból,  
• mennyi ideig kezeli,  
• kezeli-e még a személyes adatait,  
• kinek, mikor, milyen okból és mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek 
továbbította a személyes adatait.  
• az érintett egyes jogairól (helyesbítés, törlés, korlátozás, tiltakozás).  
Ezen felül kérheti az Adatkezelő által tárolt személyes adatainak másolatát.  
 
Helyesbítéshez való jog:  
Az érintett az Adatkezelő bármely megadott elérhetőségén keresztül, írásban kérheti, hogy az 
Adatkezelő módosítsa vagy pontosítsa valamely személyes adatát (pl.: a nevét, e-mail címét, ha 
abban változás következett be).  
 
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):  
Az érintett az Adatkezelő bármely megadott elérhetőségén keresztül, írásban kérheti a személyes 
adatinak törlését.   
A törlési kérelem abban az esetben kerül elutasításra, ha jogszabály a személyes adatok további 
tárolására kötelezi az Adatkezelőt, ha az adatkezelés a véleménynyilvánítás szabadságához és a 
tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából vagy jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. Ha azonban a törölni kért személyes adatra 
nincs ilyen kötelezettség, akkor az Adatkezelő a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül, 
legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott 
elérhetőségére küldött válaszlevélben értesíti.   
  
Az adatkezelés korlátozásához való jog:  
Az érintett az Adatkezelő bármely megadott elérhetőségén keresztül, írásban kérheti az 
adatkezelés korlátozását. Korlátozás esetén az Adatkezelő csak tárolhatja a személyes adatot, 
egyéb adatkezelési tevékenységet kizárólag a korlátozást kérő hozzájárulásával jogi igény 
előterjesztése miatt, vagy közérdekből történhet.  
Az adatok korlátozását akkor lehet kérni, ha:   
• úgy gondolja, hogy adatai nem pontosak, vagy   
• úgy gondolja, hogy adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte, de az adat törlését nem 
szeretné,  
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• igényli az adatkezelést jogi igénye érvényesítése vagy védelme miatt, de már az 
Adatkezelőnek nincs szüksége ezekre az adatokra.  
 
A hozzájárulás visszavonásának joga:  
Az érintett az Adatkezelő bármely megadott elérhetőségén keresztül, az adatkezelés időtartama 
alatt bármikor visszavonhatja hozzájárulását az adatkezeléshez.  
A hozzájárulás visszavonása esetén a visszavonás előtti adatkezelés továbbra is jogszerű marad.   
Az Adatkezelő a személyes adatokat a visszavonás beérkezését követően indokolatlan késedelem 
nélkül törli és erről a nyilatkozatot tevőt az általa megadott elérhetőségre küldött levélben 
értesíti.   
A Játékra jelentkezők tudomásul veszik, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt a fentiek 
szerinti, törléshez való jog, vagy adatkezelés korlátozásához való jog, vagy hozzájárulás 
visszavonásának joga gyakorlására vonatkozó olyan kérelmet nyújtanak be az Adatkezelő felé, 
mely kérelmük alapján a 8. pontban meghatározott adatokkal az Adatkezelő így már nem fog 
rendelkezni, úgy a Játék résztvevői közül kizárásra kerülhetnek.  
A fenti joggyakorlási kérelmekre vonatkozó határidők:  
Az érintetti kérelem az Adatkezelőnek benyújtható a fenti elérhetőségen.   
Az Adatkezelő a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb egy hónapon belül teljesíti 
és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.  
Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg, akkor a válaszlevél is - lehetőség szerint - elektronikus 
úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.  
Jogorvoslati lehetőség:  
Amennyiben az érintett megítélése szerint az adatkezelés nem felelt meg a jogszabályi 
követelményeknek, kezdeményezheti az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének eljárását, 
illetve bírósághoz fordulhat.   
Ezen felül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki 
vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezeléséhez, fűződő 
jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye 
fennáll.  
  
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 
Postacím: 1636 Budapest, Pf.: 9. 
Telefon: +36-1-391-1400 
Telefax: +36-1-391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
 
A Tájékoztató módosításának lehetősége:  
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül 
módosítsa. Az Adatkezelő az érintett kérésére e-mailben megküldi a mindenkor hatályos 
Tájékoztatót.  
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