
Szabályzat 
 
 
Az Keleti Károly és kora (19. század második fele) / Keleti Károly, a szenvedélyes 
statisztikus novellapályázat (a továbbiakban: Novellapályázat) pályaművei elbírálására 
szervezett közönségszavazás résztvevői között rendezett nyereménysorsolásról 
 
 
A nyereménysorsolást (a továbbiakban sorsolás) a Központi Statisztikai Hivatal  
(a 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 azon személyek vehetnek részt, akik: 

- 2018. január 15-én éjfélig a KSH honlapján (pontos link) szavazatot adtak le 

valamelyik Novellapályázatra beérkezett, közönségszavazásra bocsátott pályaműre, 

valamint  

- megadták az email címüket. 
 
Egy email cím megadásával csak egy szavazat adható le.  
 

2. A nyeremény 
 

A sorsoláson résztvevők között 

 5 db értékes KSH ajándékcsomag 
kerül kisorsolásra. 

 
3. A sorsolás menete 

 
A sorsolás időpontja: 2018. január 18. (csütörtök) 10:00 óra 
 

 
 
A sorsolás helyszíne: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 5-7. KSH székház „A” épület 

 
 
A sorsolás egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik.  
A sorsolásokon nyereménytárgyanként 1-1 db nyertes és 1-1 db tartaléknyertes kerül 
kisorsolásra. A nyereményjáték során a résztvevők közül a kisorsolt nyertes csak egy 
nyeremény átvételére jogosult, egy szavazattal egy nyeremény vehető át. A többszöri 
szavazás nem jelent nagyobb esélyt, ellenben a sorsolásból való kizárást vonja maga után. 
 
A sorsolást a KSH 3 munkatársából és a KSH Könyvtár 1 munkatársából álló sorsolási 
bizottság szervezi a jelen szabályzatban foglaltak szerint. 
A sorsolási bizottság tagjai: 

 Berényi-Kardos Zsuzsanna 

 Horváth Dóra 

 Rózsa Dávid 

 Jónyer Mária 
 

 A sorsolási bizottság elnöke: Jónyer Mária 
 



A sorsolást a sorsolási bizottság végzi a szavazatot leadó résztvevők listája alapján. 
A sorsolás nyilvános. 
 

4. A nyeremény átvétele 
 

A KSH a nyertest a sorsolás napját követő 1 héten belül a nyereményjátékban részt vevő által 
a szavazás során általa megadott elérhetőségen (e-mail címen) értesíti.  
A nyertes a nyereménytárgyat átveheti személyesen, az értesítést követő 15 napon belül vagy 
kérésére, az általa a KSH megkeresésére megadott nevére a KSH – a kézbesítést igazoló 
módon – postai úton kézbesíti azt részére. 
 
A nyerteseket a novellapalyazat@ksh.hu email címen keresztül értesíti a KSH.  

Amennyiben a nyertes a megadott elérhetőségén nem érhető utol, vagyis a kézbesítést 
igazolható módon elküldött e-mail értesítésre 14 napon belül nem reagál, a KSH a 
tartaléknyertest értesíti, az eredeti nyertes elveszíti a jogát a nyereményre. 
 
Amennyiben a nyertes reagált 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 elveszíti a 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 pályázaton való szavazás és a sorsolásban 

való részvétel feltétele az adatkezelési hozzájárulás feltételek elfogadása és a szavazó e-mail 

címének megadása. A szavazat leadásával a résztvevő elfogadja a jelen szabályzatban 

foglaltakat és az adatkezelési feltételeket. 

Jelen Szabályzat a résztvevők adatkezelési tájékoztatásának minősül. 

Az érintettek és a kezelt adatok köre: érintettek a Központi Statisztikai Hivatal novellaíró 

pályázata kapcsán kiírt közönségszavazás résztvevői, kezelt adatuk az általuk megadott email 

cím. Nyertes esetén további adatok a nyertes által a nyeremény postázása céljából megadott 

név és postázási cím. 

Az adatkezelés jogalapja: a pályázatokra szavazók által önkéntesen megadott hozzájárulása 

(Infotv. 5. § (1) bek. a) pont). Jelen pont a résztvevők tájékoztatásának minősül.  

Az adatkezelés célja: a sorsolás eredményéről történő értesítés érdekében a nyertessel 

történő kapcsolatfelvétel. 

Az adatkezelésre jogosultak köre: sorsolási bizottság tagjai, a sorsolást lebonyolító technikai 

személyzet, KSH Gazdálkodási és jogi főosztály. 

Az adatkezelés időtartama: A megadott személyes adatokat a KSH a rá vonatkozó jogi 

kötelezettségek teljesítéséhez szükséges ideig, 2023. január 18-áig elkülönítetten kezeli. 



A szavazáson résztvevő kérelmezheti: 

a) tájékoztatását a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséről; 

b) személyes adataihoz való hozzáférést (elektronikus úton vagy másolat útján); 

c) pontatlan személyes adatainak helyesbítését, hiányos személyes adatainak 

kiegészítését; 

d) személyes adatainak törlését, kezelésének korlátozását, ha az ahhoz szükséges 

feltételek fennállnak; 

e) továbbá tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. 

Az érintett jogainak megsértése esetén, 

a) a KSH belső adatvédelmi felelőséhez (dr. Regős Eszter, Eszter.Regos@ksh.hu; +(36-

1)-341-6419); 

b) bírósághoz fordulhat (Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó u. 27. 

http://fovarositorvenyszek.birosag.hu/); 

c) valamint vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál (NAIH, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, ugyfelszolgalat@naih.hu). 

 
7. Egyéb nyilatkozatok 

 
A sorsoláson résztvevők 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. 
 
 
Budapest, 2017. december 21. 

 
Jónyer Mária 

a sorsolási bizottság elnöke 


