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Szabályzat 
a Mikrocenzus 2016 népesség-összeírás internetes adatszolgáltatói számára rendezett 
nyereményjátékról 
 
A nyereményjátékot a Központi Statisztikai Hivatal (1024 Budapest, Keleti Károly utca 5–7; a 
továbbiakban: KSH) szervezi, amely a jelen szabályzat rendelkezései szerint jár el. 
 
1. A nyereményjátékban való részvétel feltételei 

 
A nyereményjátékban azon kijelölt címek adatszolgáltatói vehetnek részt, amelyek: 

 belekerültek az adatfelvétel mintájába, részükre postai úton értesítést küldtünk ki,  

 az internetes kitöltést választják, a kérdőívet 2016. október 9-ig kitöltötték és 

véglegesítették a www.mikrocenzus.hu oldalon,  

 a nyereményjátékban való részvételi szándékukat a kérdőív kitöltése után 

megerősítették az elektronikusan kitöltött kérdőív rendszer által generált visszaigazoló 

azonosító és internetes felületre való belépési azonosító alapján, valamint  

 bejelentkeztek a regisztrációs felületre, amely itt érhető el:  

http://www.ksh.hu/kerdoivek/mikrocenzus2016/mikrocenzus2016_nyeremenyjatek.html 

(A továbbiakban: a nyereményjátékban részt vevők.) 

 
2. A nyeremény 

 
A nyereményjátékban részt vevők között a 3. pontban felsorolt 6 időpontban október 3. és 
október 10. között  

 napi 4 db powerbank (hordozható töltő),  

 napi 1 db db notebook, 

 napi 1 db db okosóra, 

 napi 1 db db e-book-olvasó, 

 az internetes kitöltés lezárulta után 1 db 55 colos 3D Smart LED Tv kerül kisorsolásra. 
 
3. A sorsolás menete 

 
A sorsolások időpontjai:  
 

1. 2016. október 3. 10 óra 
Sorsolásra kerül:  

 az október 1. 0:00 és október 1. 23:59 között regisztráltak között 4 db powerbank, 
1 db notebook, 1 db okosóra, 1 db e-book-olvasó; 

 az október 2. 0:00 és október 2. 23:59 között regisztráltak között 4 db powerbank, 
1 db notebook, 1 db okosóra, 1 db e-book-olvasó. 

 
2. 2016. október 4. 10 óra 

Sorsolásra kerül:  

 az október 3. 0:00 és október 3. 23:59 között regisztráltak között 4 db powerbank, 
1 db notebook, 1 db okosóra, 1 db e-book-olvasó. 
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3. 2016. október 5. 10 óra 
Sorsolásra kerül:  

 az október 4. 0:00 és október 4. 23:59 között regisztráltak között 4 db powerbank, 
1 db notebook, 1 db okosóra, 1 db e-book-olvasó. 

 
4. 2016. október 6. 10 óra 

Sorsolásra kerül:  

 az október 5. 0:00 és október 5. 23:59 között regisztráltak között 4 db powerbank, 
1 db notebook, 1 db okosóra, 1 db e-book-olvasó. 

 
5. 2016. október 7. 10 óra 

Sorsolásra kerül:  

 az október 6. 0:00 és október 6. 23:59 között regisztráltak között 4 db powerbank, 
1 db notebook, 1 db okosóra, 1 db e-book-olvasó. 

 
6. 2016. október10. 10 óra 

Sorsolásra kerül:  

 az október 7. 0:00 és október 7. 23:59 között regisztráltak között 4 db powerbank, 
1 db notebook, 1 db okosóra, 1 db e-book-olvasó; 

 az október 8. 0:00 és október 8. 23:59 között regisztráltak között 4 db powerbank, 
1 db notebook, 1 db okosóra, 1 db e-book-olvasó; 

 az október 9. 0:00 és október 9. 23:59 között regisztráltak között 4 db powerbank, 
1 db notebook, 1 db okosóra, 1 db e-book-olvasó; 

 az október 1. 0:00 és október 9. 23:59 között regisztráltak között a fődíj: 1 db 55 
colos 3D Smart LED Tv. 

 
 
A sorsolás helyszíne: Központi Statisztikai Hivatal, 1024 Budapest, Fényes Elek utca 14–18., 

408. szoba 
 
A sorsolás egy, a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik.  
A sorsolásokon nyereménytárgyanként és alkalmanként 1–1 nyertest és 1–1 tartaléknyertest 
sorsolnak ki. A nyereményjáték során a felületre regisztráltak közül a kisorsolt nyertes csak 
egy nyeremény átvételére jogosult, egy regisztrációval egy nyeremény vehető át. A többszöri 
regisztrálás nem jelent nagyobb esélyt, ellenben a sorsolásból való kizárást vonja maga után. 
A KSH munkatársai és velük egy háztartásban élő hozzátartozóik nem vehetnek részt a 
játékban. 
 
A sorsolást a KSH 3 munkatársából álló sorsolási bizottság szervezi a jelen szabályzatban 
foglaltak szerint. 
 
A sorsolási bizottság tagjai: 

 a sorsolási bizottság elnöke, a Népszámlálási főosztály képviselője; 

 a Jogi osztály képviselője; 

 a Felhasználói kapcsolatok osztályának képviselője. 
 

A sorsolást a sorsolási bizottság végzi a regisztrációs felületre bejelentkezettek listája alapján. 
A sorsolás nyilvános. 
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4. A nyeremény átvétele 
 

A KSH a nyertest a sorsolás napját követő 1 héten belül a nyereményjátékban részt vevő által 
a regisztrációs felületen megadott elérhetőségén értesíti. A nyertes a nyereménytárgyat 
átveheti személyesen, az összeírás november 8-i záró időpontja utáni 15 napon belül, vagy 
azt  kérésére a KSH az általa megadott névre és címre – a kézbesítést igazoló módon – postai 
úton kézbesíti számára. 
 
A nyerteseket a nepszamlalas@ksh.hu e-mail-címen keresztül értesíti a KSH.  

Amennyiben a nyertes a megadott elérhetőségén nem érhető utol, vagyis a kézbesítést 
igazolható módon elküldött e-mail-értesítésre vagy telefonos megkeresésre 14 napon belül 
nem reagál, a KSH a tartaléknyertest értesíti, az eredeti nyertes pedig elveszíti jogát a 
nyereményre. 
 
Amennyiben a nyertes reagál az értesítésre, de a tértivevénnyel feladott küldeményt nem veszi 
át a kézbesítés napjától számított további 14 napon belül, illetve a második sikertelen 
kézbesítéstől számított 5 munkanapon belül nem veszi át a nyereményt, a KSH a 
tartaléknyertest értesíti, az eredeti nyertes pedig elveszíti jogát a nyereményre. 
 
Amennyiben a tartaléknyertes sem venné át a jelen pont szerint megküldött módon a 
nyereményt, akkor a KSH kivonja azt a nyereményjáték alól. 
 
5. Adófizetési kötelezettség és költségek 

 
A nyereményekkel kapcsolatban felmerülő adófizetési kötelezettségek a KSH-t terhelik. 
 
6. Adatkezelési szabályok 

 
A KSH az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló, 2011. évi 

CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően jár el. A nyereményjátékban való részvétel feltétele 

a regisztrációs felületre bejelentkezés és az ott elérhető űrlap kötelező mezőinek kitöltése, az 

elektronikusan kitöltött kérdőív rendszer által generált visszaigazoló azonosító és az internetes 

felületre való belépési azonosító megadása.  Az űrlap az alábbi linken érhető el: 

http://www.ksh.hu/kerdoivek/mikrocenzus2016/mikrocenzus2016_nyeremenyjatek.html 

A kitöltéssel a kitöltő egyúttal elfogadja jelen szabályzatot. A résztvevők által az 
adatszolgáltatás során megadott, a nyereményjátékban felhasznált személyes adatok 
kezelője kizárólag a KSH. Az adatkezelés jogalapja az internetes adatszolgáltatók önkéntesen 
megadott hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont) a nyereményjátékban való részvételhez. 
Jelen szabályzat a résztvevők tájékoztatásának minősül. Az adatkezelés célja a 
kapcsolatfelvétel a nyertesekkel. A megadott személyes adatokat a KSH a reá vonatkozó jogi 
kötelezettségek teljesítéséhez szükséges ideig, elkülönítetten kezeli. 
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7. Egyéb nyilatkozatok 
 

A nyertesek, illetve lakóhelyeik nevét a résztvevők előzetes írásbeli hozzájárulásával a 
sorsolásokat követően a KSH a Mikrocenzus 2016 című internetes oldalon teszi közzé: 
 
http://www.ksh.hu/mikrocenzus2016/ 
 
A nyereményjátékban részt vevők által megadott név, illetve postázási címek 
hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás stb.), a postai kézbesítés ez okból történő 
elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a 
KSH semmilyen felelősséget nem vállal. 
 
A KSH a nyeremény tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes ilyen jellegű igényét 
jogszabályi keretek között a gyártóval szemben érvényesítheti, amit a KSH a nyeremény 
átadásakor a nyertes számára megjelöl. A gyártói garancia a számla másolata ellenében 
érvényesíthető, amit szükség esetén és a nyertes kérelmére a KSH a nyertes rendelkezésére 
bocsát. 
 
Budapest, 2016. szeptember 23. 
 
 
 

a sorsolási bizottság elnöke 

http://www.ksh.hu/mikrocenzus2016/

