
 

 
 
 
Gondoskodjon nyugdíj-kiegészítéséről! játékszabályzat módosítása 
 

1. A nyereményjáték szervezője 
 
A nyereményjáték (továbbiakban: Játék) szervezője az OTP Nyugdíjpénztár (Szervező), székhelye: 1051 
Budapest, Nádor u. 16. 
 
Hivatkozva az aktuális játékszabályzatunkban rögzített - a szabályzat módosítására vonatkozó - 
jogosultságunkra, ezúttal a hatályos játékszabályzatunkat 2018. november 1-től kezdődően a nyertesek 
megállapításának helyszínére vonatkozóan módosítjuk az alábbiak szerint:  
 

2. Részvételi feltételek 
 
A Szervező által szervezett Játékban kizárólag azok az OTP Nyugdíjpénztári tagok vesznek részt (Játékos), 
akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek: 
 

a) aki a Pénztár tagja a nyertesek megállapításának napján is (ld. jelen szabályzat 5. pont),  
b) aki a nyertesek megállapításának napja előtti napon érvényes regisztrációval rendelkezik a 

www.otpportalok.hu oldalon OTP Nyugdíjpénztári egyenleglekérdezésre, 
c) aki a regisztráció folyamán a „Feliratkozás hírlevelekre” résznél mindhárom lehetőséget választja 

(személyes adatokat tartalmazó tagi értesítő levelet, hírlevelet és marketing levelet is fogad), 
valamint  

d) akinek az egyéni számlájára a nyertesek megállapításának napját megelőző hónapban 
(pl. augusztusi megállapítás során a júliusi beérkezések vesznek részt) legalább 25.000 Ft összegű 
egyéni (nem munkáltatói hozzájárulás) befizetés érkezik, 

e) akinek az egyéni befizetése legalább két adattal (pénztártag neve, tagsági okiratszáma és/vagy 
adóazonosító jel) beazonosítható, továbbá 

f) aki jelentkezik a nyereményjátékra, az alábbi módok egyikén: 

o a Pénztár részére az info@otpnyugdij.hu e-mail címre e-mailt küld, amelynek tárgyában a 
tagsági okiratszámát és a „Gondoskodom nyugdíj-kiegészítésemről” jeligét feltünteti, vagy 

o a www.otpnyugdij.hu oldalon a Kapcsolat menüpont alatt e-mailt küld „Ügyintézés” tárgy 
megjelölésével és a „Gondoskodom nyugdíj-kiegészítésemről” jelige feltüntetésével, vagy  

o a www.otpportalok.hu regisztrált felhasználójaként üzenetet küld a Szervező részére 
(Elektronikus levelezés/Levélküldés az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztárnak) „Játék 
regisztráció” téma megjelölésével és a „Gondoskodom nyugdíj-kiegészítésemről” jelige 
feltüntetésével, és 

 
g) játékra való jelentkezése (2. f pontban megjelölt valamely módon) során megtippeli, hogy a 

nyertesek megállapításának napja előtti hónapban hány fő teljesíti a fenti feltételeket. 
 
 
3. A Játék időtartama 

 
2018. február 01. – 2018. december 31. napja 
 

4. Nyertesek megállapítása 
 
Havonta 5 fő nyertest állapítunk meg azon pénztártagok közül, akik 
- valamennyi részvételi feltételt maradéktalanul teljesítik és 
- legpontosabban tippelik meg, hogy a nyertesek megállapításának napja előtti hónapban hány fő teljesíti a 
részvételi feltételeket. Több megegyező tipp esetén az a Játékos nyer, aki tippjét korábban küldte be Játékra 
való jelentkezésével egy időben. 
 
 
 
 
 
 

http://www.otpportalok.hu/


5. Nyertesek megállapításának időpontjai és helyszíne 
 
Nyertesek megállapítása: 
 
2018. március 20. 
2018. április 17. 
2018. május 15. 
2018. június 19. 
2018. július 17. 
2018. augusztus 22. 
2018. szeptember 18. 
2018. október 16. 
2018. november 20. 
2018. december 18. 
2019. január 22. 
 
Nyertesek megállapításának helyszíne: 1051 Budapest, Mérleg utca 4. 1133 Budapest, Váci út 76. 
A megállapításról jegyzőkönyv készül. 
 
 

6. Nyeremények 
 
A Játék keretében havonta 5 db 50.000 Ft értékű Media Markt utalvány kerül kiosztásra. 
 
 

7. Egyéb 
 

 A Játékban az OTP Nyugdíjpénztár, az OTP Pénztárszolgáltató Zrt., valamint a játék szervezésében 
és lebonyolításában résztvevő egyéb szervezetek munkavállalói nem vehetnek részt. 

 Egy pénztártag a Játék ideje alatt minden hónapban jelentkezhet a Játékra, amennyiben teljesíti a 
Játék feltételeit és a Játékra való jelentkezéssel egy időben beküldi tippjét. 

 A tipp minden esetben egy pozitív szám lehet. 

 Szervező felhívja a Játékban résztvevők figyelmét arra, hogy a Játékban csak a pénztártagra 
azonosított, az egyéni számlán jóváírt befizetések vesznek részt. Az adatok hiányos vagy helytelen 
megadása miatt a nyereményjátékból való kimaradásért a felelősség a pénztártagot terheli. 

 A befizetésbe a munkáltató által átvállalt és fizetett tagdíj (munkáltatói hozzájárulás), valamint az 
adomány nem számít bele. 

 A Játékban résztvevők, illetve jövőbeni potenciális nyertesek hozzájárulnak ahhoz, hogy a 
nyereményjáték befejezését követően nevük és lakóhelyük a település megnevezésével 
nyilvánosságra kerüljön a Pénztár internetes oldalán. A nyertesek egyidejűleg a játékban való 
részvétellel hozzájárulnak és tudomásul veszik, hogy a nyeremények átadásáról kép-, és 
hangfelvétel is készülhet, melyet a Pénztár marketing célból 10 évig ellenszolgáltatás nélkül 
felhasználhat. 

 A nyertesek listáját a Szervező a Pénztár weboldalán (www.otpnyugdij.hu) teszi közzé legkésőbb a 
nyertes személyek megállapítását követő 5 munkanapon belül.  

 A Szervező a nyereményről kiadja az adóigazolást. A nyereményekhez tartozó személyi 
jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettséget és az utalványok 
kézbesítésének költségét (postaköltség) a Szervező téríti meg, míg az egyéb felmerülő költségeket 
– például a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségét – a Játékos viseli. A postai 
értesítés hibájáért, késedelméért a Szervező felelősséget nem vállal.   

 Szervező az ajándékra jogosultaknak az utalványokat postai úton juttatja el a megállapítást követő 
20 munkanapon belül ajánlott tértivevényes postai küldeményben a résztvevő által a Szervezőnek a 
tagsági jogviszonyával összefüggésben megadott levelezési címére; külön levelezési cím 
megadásának hiányában a Szervező a Játékos állandó lakcímére küldi meg az ajándékot. Az 
ajándék átvételét a nyertes a tértivevény átvételével igazolja. A Szervező csak a küldemény 
feladásért felel, a kézbesítés hibájáért, hiányosságáért felelősséget nem vállal. A postai kézbesítés 
hibája, hiányossága, egyéb postai mulasztás esetén a Magyar Posta Zrt.-vel szemben 
érvényesíthető igény. Az ajándékra jogosult által át nem vett, a Pénztárba visszaérkező utalvány 
nem kerül ismételten kiküldésre, azonban a Szervező ügyfélszolgálatán átvehető legkésőbb 2019. 
április 30. napjáig. A Szervező a nyereményre jogosult részére lehetőséget ad a személyes 
átvételre, amennyiben ezt a Játékos jelzi a Szervező részére az info@otpnyugdij.hu címen. 



 

 A nyeremények készpénzre nem válthatók. Amennyiben a nyertes Játékos nem kíván élni a 
nyereményével, lehetősége van arra, hogy - a nyeremény átvételét követően - nyereményét más 
személyre átruházhassa. A nyeremény átvételét követően a jövőben azonban sem a nyertes 
Játékos, sem az a személy, akire a nyeremény a Játékos által átruházásra került, semmilyen 
követelést nem támaszthat az OTP Nyugdíjpénztárral szemben.  

 Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen, úgy a 
nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, vagy a nyeremény átvételére nevében kizárólag 
törvényes képviselője jogosult. 

 A Szervező a nyeremények minőségét illetően semmiféle felelősséget nem vállal.  

 A Játékban történő részvétellel a pénztártag egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy az OTP 
Nyugdíjpénztár adatbázisában nyilvántartott személyes adatait és részvételre vonatkozó 
nyilatkozatait a jelen nyereményjáték keretében a nyereményjáték lebonyolítása céljából és a 
szükséges mértékig kezelje.  

 A Játékos természetes személy reklámcélú küldemények fogadásához megadott adatait a Szervező 
az érintett pénztártag – részben/egészben egyes adatokra vagy adatkezelési műveletekre történő – 
írásbeli visszavonási szándékának Szervező általi tudomásulvételéig kezeli. Az érintett pénztártag a 
reklámcélú adatkezelés során bármikor, korlátozás nélkül és ingyenesen nyilatkozhat a reklám 
céljából történő adatkezelés megszüntetéséről. Ebben az esetben a Szervező a reklámcélú 
adatkezelési nyilvántartásából az érintettet törli, és a továbbiakban részére reklámanyagot nem küld. 
A Szervező a résztvevő pénztártagok részvételre vonatkozó nyilatkozatait a jelen Szabályzatban 
rögzítettektől eltérő célra nem használja fel, a Pénztár honlapján közzétett Adatkezelési 
Tájékoztatóban meghatározott adatkezelők, adatfeldolgozók kivételével harmadik személynek nem 
adja át.  

 Tájékoztatjuk, hogy az OTP Nyugdíjpénztár és az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek 
megfelelve gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési 
intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a személyes adatok 
védelmének érvényre juttatásához szükségesek. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes szabályok 
a Szervező honlapján közzétett Adatkezelési Tájékoztatóban érhetőek el.   

 Amennyiben a nyereményjáték során visszaélés, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely 
visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy 
megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. 

 Szervező fenntartja magának a jogot a fenti részvételi feltételek megváltoztatására. Szervező 
bármilyen, a jelen feltételeket érintő változásról szóló értesítést a www.otpnyugdij.hu honlapon 
keresztül közöl a nyereményjáték résztvevőivel. 

 Játékos kijelenti, hogy a Játék során megadott adatai megfelelnek a valóságnak, az adatokban beállt 
változást köteles haladéktalanul bejelenteni a Szervezőnek.  

 A Szervező kijelenti, hogy jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi 
XXXIV. törvény hatálya alá. 

 A Játékra vonatkozó felhívásokban szereplő képi megjelenítések csak illusztrációk, és a 
figyelemfelkeltést szolgálják.  

 A Játékban résztvevők a részvétellel magukra nézve kötelezőnek ismerik el a Szabályzatot.  

 Adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH-135926/2017. 
 
Budapest, 2018. október 29. 
 
OTP Nyugdíjpénztár 


