
SZABÁLYZAT 

 

A Felnőttképzési felvétel internetes adatszolgáltatói számára rendezett 

nyereménysorsolásról 

 

 

A nyereménysorsolást (a továbbiakban: sorsolás) a Központi Statisztikai Hivatal, 

továbbiakban: KSH (1024 Budapest, Keleti Károly utca 5–7.) szervezi, amely a jelen 

szabályzat rendelkezései szerint jár el. 

 

1. A sorsoláson való részvétel feltételei 

 

A sorsoláson azok a magyarországi lakóhellyel rendelkező olyan természetes 

személyek vehetnek rész, akiknek lakcíme bekerült a Felnőttképzési felvétel 

mintájába, a kérdőívet 2017. január 1. és február 28.-a között Interneten kitöltötték, 

és a nyereményjátékban való részvételi szándékukat a kérdőív végén e-mail címük 

megadásával megerősítették (a továbbiakban: sorsoláson résztvevők).  

 

2. A nyeremény 

 

A sorsoláson résztvevők között összesen 

 3 db Lenovo táblagép Arvin A7-30 16 GB 

kerül kisorsolásra. 

 

3. A sorsolás menete  

 

A sorsolás ideje:2017. március 20. 

A sorsolás helyszíne: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 5–7. 

       Oktatási, kulturális és K+F statisztikai osztály, B/210. szoba 

A sorsolás egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal 

történik. A sorsoláson 3 nyertes és 3 tartaléknyertes kerül kisorsolásra.  

 

A sorsolást a KSH 5 munkatársából álló sorsolási bizottság szervezi a jelen 

szabályzatban foglaltak szerint.  
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A sorsolási bizottság tagjai:  

 Janák Katalin, főosztályvezető, Életmód,- foglalkoztatás- és 

oktatásstatisztikai főosztály, a sorsolási bizottság elnöke 

 Lukácsné Szabó Gerda, Életmód,- foglalkoztatás- és oktatásstatisztikai 

főosztály,  

 Branstetter Tímea, Életmód,- foglalkoztatás- és oktatásstatisztikai 

főosztály,  

 Dudás Katalin, Életmód,- foglalkoztatás- és oktatásstatisztikai főosztály,  

 dr. Szakadáti Szabolcs, Gazdálkodási és jogi főosztály 

 

A sorsolást az Életmód,- foglalkoztatás- és oktatásstatisztikai főosztály vezetője 

Janák Katalin végzi az Informatikai főosztály által összeállított adatszolgáltatói lista 

alapján.  

A sorsolás nyilvános.  

 

4. A nyeremény átvétele  

 

A KSH a nyerteseket a sorsolás napját követő 1 héten belül elektronikus levél útján 

értesíti, illetve a nyereménytárgyakat - a kézbesítést igazoló módon - postai úton 

kézbesíti a részükre. 

 

Amennyiben a nyertesek az e-mail értesítésre 14 napon belül nem reagálnak, vagy a 

kézbesítés napjától számított további 14 napon belül, illetve a második sikertelen 

kézbesítéstől számított 5 munkanapon belül nem veszik át a nyereményt, akkor a 

KSH fenntartja magának azt a jogot, hogy a nyeremények felett önállóan, egyéni 

döntésének megfelelően rendelkezzen.  

 

5. Adófizetési kötelezettség és költségek 

 

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adófizetési kötelezettség a KSH-t terheli. 

 

6. Adatkezelési nyilatkozatok 

 

A KSH az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően jár el. 
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7. Egyéb nyilatkozatok 

 

A nyertesek nevét, lakóhelyének helységnevét a résztvevők előzetes írásbeli 

hozzájárulásával a KSH közzéteszi a http://www.ksh.hu/ekepzes  

honlapon 2017. május 31.-ig. 

A sorsoláson résztvevők által megadott 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 nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes ilyen 

igényét jogszabályi keretek között a gyártóval szemben érvényesítheti, amelyet 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. december 23. 

 

 

 

 .................................................   

 Janák Katalin 

 főosztályvezető 

 a sorsolási bizottság elnöke 

http://www.ksh.hu/ekepzes
http://www.ksh.hu/ekepzes

