
 

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM MNB INTÉZET 

ECONOMANIA VLOGGERVERSENYÉNEK VERSENYSZABÁLYZATA 

1. A VERSENYRŐL 

A Budapesti Corvinus Egyetem (a továbbiakban: Corvinus) MNB Intézete videóblog készítő ver-

senyt hirdet (a továbbiakban: vloggerverseny) a Corvinus hallgatói számára. 

A vloggerverseny célja, hogy ösztönözze a hallgatókat kreatív feladatok megoldására és a digitális 

platformokon megjeleníthető gazdasági megszólalások népszerűsítésére. A verseny által a hallga-

tók megismerhetik és elmélyíthetik tudásukat a hazai és nemzetközi gazdasági trendek különböző 

témaköreiben.   

A vloggerverseny lebonyolítására vonatkozóan jelen Versenyszabályzatban foglaltak az irányadók. 

2. SZERVEZŐ 

A vloggerverseny tervezését, szervezését és lebonyolítását a Corvinus MNB Intézete (a továbbiak-

ban: Szervező) végzi. 

A verseny megrendezésével kapcsolatos kérdésekben a Szervezőnek kizárólagos döntési joga van. 

A feladatok értékelését az MNB Intézet munkatársai végzik.  

Felelős szervező: 

Budapesti Corvinus Egyetem 

MNB Intézet 

1093 Budapest, Fővám tér 8. E.116. 

Képviseli: Lehmann Kristóf Intézetvezető 

3. JELENTKEZÉSI ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

A vloggerversenyre azon a Budapesti Corvinus Egyetem alapképzésében (BA/BSc), osztott vagy osz-

tatlan mesterképzésében (MA/MSc) tanulmányokat folytató nappali munkarendű hallgatók pá-

lyázhatnak kizárólag egyénileg, akik a 2020/2021. tanév tavaszi félévének egészében aktív hallhatói 

jogviszonnyal rendelkeznek. A versenyre való jelentkezés 2 fős csapatokban történik. Egy személy 

csak és kizárólag egy csapat tagjaként indulhat.  

A jelentkezéssel egyidejűleg a csapatok csapatnevet adnak meg. A névnek egyértelműen azonosí-

tania kell a csapatot, ezért több ugyanolyan nevű csapat nem indulhat. Ha a választani kívánt név 

már regisztrálásra került, úgy a Szervező felkérheti a csapatot a csapatnév módosítására. A 
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csapatnév nem sértheti az esélyegyenlőségi követelményeket és mások személyiségi jogait. Azon 

csapatokat, amelyek neve a fentieket megsérti, a Szervező felszólíthatja csapatnevük megváltozta-

tására. Amennyiben a csapat nem változtatja meg nevét, a regisztrációjuk automatikusan érvény-

telennek minősül. 

Amennyiben a fenti feltételek bármelyikét a pályázó nem teljesíti, úgy a jelentkezése érvénytelen. 

4. A VERSENY MENETE 

A verseny során a hallgatóknak 2 fős csapatokban egy rövid, körülbelül 5 perces videóblogban 

(vlogban) kell összefoglalniuk és megjeleníteniük a témával kapcsolatos gondolataikat.  

A vloggal kapcsolatos formai és tartalmi követelmények: 

• Témája az alábbi témakörök egyikét fedi le: 

o koronavírus-járvány hazai vagy nemzetközi gazdasági hatásai; 

o fenntarthatóság a közgazdaságtanban; 

o BigTech és FinTech lehetőségek Magyarországon; 

• szakmailag igényes legyen, ugyanakkor ne túl technikai; 

• a vlogban használt forrásokat szükséges feltüntetni a videóban; 

• a videó hossza ideális esetben 5 perc, ugyanakkor semmiképpen sem rövidebb 4 percnél, 

valamint hosszabb 6 percnél; 

• a videó készítése során bármilyen szabadon választott technika alkalmazható (például saját 

felvétel, animáció), ugyanakkor kizárólag saját készítésű videóval lehet pályázni. 

Jelentkezési határidő: 2021. 04. 12. 

A videókat az MNB Intézet és a Corvinus további oktatóiból álló Szakmai Bizottság értékeli. A Szak-

mai Bizottságot az MNB Intézet vezetője kéri fel és hozza létre. A legjobbnak ítélt vlogok készítőit 

a Szakmai Bizottság legkésőbb 2021. 04. 30-ig e-mailben értesíti. 

A fenti határidő elmulasztása jogvesztő, a késedelmesen benyújtott, hiányos, formailag hibás pá-

lyázatot a Szakmai Bizottság nem veszi figyelembe. Hiánypótlásnak nincs helye. 

5. NYEREMÉNYEK 

A Szakmai Bizottság döntése alapján a dobogós helyezést elérő hallgatók nyereményei:  

1. helyezett csapat összesen egyszeri bruttó 500.000 Ft 

2. helyezett csapat összesen egyszeri bruttó 350.000 Ft 

3. helyezett csapat összesen egyszeri bruttó 250.000 Ft 

A szervezők a nyeremények módosításának jogát fenntartják. 
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6. REGISZTRÁCIÓ 

A jelentkezésre az MNB Intézet Economania oldalán a ’Vloggerverseny’ menüpont alatt (www.eco-

nomania.hu/vloggerverseny) van lehetőség adataitok megadásával és a fenti követelményeknek 

megfelelő vlog elküldésével. A pályázatokat YouTube feltöltések formájában van lehetőségetek be-

linkelni a regisztrációs felületre. 

Az összes kért adat megadása kötelező. Az adatokat a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek meg-

felelően kezeljük. 

A jelentkezés és a vlogok feltöltésének határideje: 2021. 04. 12. 23:59 óra. 

7. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Jelen adatkezelési tájékoztató a Budapesti Corvinus Egyetem MNB Intézetének az Economania 

Vloggerversenyére jelentkezők, a versenyen részt vevők személyes adatainak kezelésére vonatko-

zik. 

7.1. Adatkezelő: 

Budapesti Corvinus Egyetem 

Illetékes szervezeti egység: MNB Intézet 

Kapcsolattartó neve:  

Cím: 1093 Budapest, Fővám tér 8. 

Honlap: https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/egyetemunkrol/intezetek/mnb-intezet/ 

e-mail: info.mnbint@uni-corvinus.hu 

 

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Sárközi-Kerezsi Marica 

Email: marica[pont]kerezsi[kukac]uni-corvinus[pont]hu 

7.2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok 

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 

szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvé-

delmi rendelet: GDPR); 

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tör-

vény; 

- az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;  

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény. 

 

7.3. Érintettek kategóriái: 

Az Economania Vloggerversenyre regisztráló aktív hallagatói jogviszonnyal rendelkező Corvinusos 

hallgatókat érinti az adatkezelés (a továbbiakban: hallgató vagy érintett). 

mailto:marica.kerezsi@uni-corvinus.hu
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7.4. Kezelt adatok köre, jogalapja, időtartama, adatok forrása 

7.4.1. Az adatkezelés célja 

Economania Vloggerverseny lebonyolítása. 

7.4.2. Kezelt adatok köre 

a) versenyre jelentkező hallgató (csapattag) neve; 

b) versenyre jelentkező hallgató (csapattag) e-mail címe; 

c) versenyre jelentkező hallgató szakja; 

d) nyertes pályázók esetében az Art.-ben és a Számviteli tv.-ben előírt személyes adatok.  

7.4.3. Adatkezelés jogalapja 

a) 7.4.2. a)-c) pontjai esetében: a versenyre jelentkező hallgató (csapattag) egyértelmű hoz-

zájárulása [GDPR 6. cikk (1) a)]. 

b) 7.4.2. d) pontja esetében:  jogi kötelezettség [Art. 34. § (2), 77. §, 78. § (3)-(4) bekezdés, 

202-205. §; Számviteli tv. 168-169. §] teljesítése [GDPR 6. cikk (1) c)]. 

7.4.4. Az adatkezelés ideje 

a 7.4.2. a)-c) pontjai esetében a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az eredményhir-

detést követő hónap utolsó napjáig; 

b) 7.4.2. d) pont  

ba) Art.-ben meghatározott személyes adatai esetében: az adó megállapításához való jog el-

évüléséig, halasztott adó esetében a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától 

számított 5 évig; 

bb) Számviteli tv.-ben meghatározott személyes adatai esetében: 8 évig. 

7.4.5. Adatok forrása 

A Corvinus nem kezel jelen adatkezelés során olyan adatot, amelyet nem az érintettől gyűjt. 

7.5. Adatokhoz való hozzáférés 

A személyes adatokhoz a Corvinus részéről az 7.1. pontban megjelölt intézet azon tagjai férhetnek 

hozzá, akik szervezik a vloggerversenyt. A 7.4.2. d) pontban meghatározott adatokhoz a szervező-

kön kívül az Egyetem pénzügyi munkatársai férhetnek hozzá. 

7.6. Adattovábbítás 

Az Egyetem adatot harmadik félnek csak jogszabályi felhatalmazás alapján vagy az érin-tett hozzá-

járulásával ad ki. 3. országba adattovábbítás nem történik. 

7.7. Adatbiztonsági intézkedések 

A Corvinus megfelelő műszaki és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa ke-

zelt személyes adatokat védje a véletlen vagy jogellenes megsemmisülés, elvesztés, módosítás, to-

vábbá a jogosulatlan adatkezelés, hozzáférés, közzététel ellen. A regisztráció során az Egyetem az 

Office 365 rendszerében a Microsoft Forms elnevezésű programot használja. 
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7.8. Adatfeldolgozó igénybevétele 

Jelen adatkezelés során az Egyetem adatfeldolgozót nem vesz igénybe. 

7.9. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok 

7.9.1. A tájékoztatás kéréshez való jog 

Az 7.1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet adatkezelőktől, 

hogy tájékoztassa: 

- milyen személyes adatait, 

- milyen jogalapon, 

- milyen adatkezelési céllal, 

- milyen forrásból,  

- mennyi ideig kezeli, 

- kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataidhoz biztosított hozzáférést 

az Egyetem vagy kinek továbbította az Ön személyes adatait. 

7.9.2. A helyesbítéshez való jog 

Az 7.1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy adat-kezelő módosítsa 

valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elér-

hetőségét).  

7.9.3. A törléshez való jog 

Az 7.1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Egyetemtől személyes 

adatainak a törlését. Jogszabály által előírt adatkezelés esetén törlési kérelem nem teljesíthető. 

7.9.4. A zároláshoz (az adatkezelés korlátozásához) való jog 

Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtar-

tamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pon-

tosságát; 

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok fel-

használásának korlátozását; 

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érin-

tett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. 

7.1. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az adat-

kelő zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól 

elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok ezt 

szükségessé teszi.  
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7.9.5. Hozzájárulás visszavonásának joga 

Az 7.1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban bármikor visszavonhatja hozzájárulá-

sát a megadott adatai tekintetében, döntése szerint együttesen vagy adatonként külön-külön. A 

hozzájárulás visszavonása a korábbi adatkezelés jogszerűségét nem érinti. 

7.9.6. Adathordozhatósághoz való jog  

illeti meg automatizált módon kezelt adatai tekintetében [GDPR 20. cikk]. 

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb azon-

ban 1 hónapon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást a kérelem folytán ho-

zott intézkedésekről vagy a kérelem elutasításáról és annak indokairól. 

7.10. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség  

Jogellenes adatkezelés esetén a Corvinus adatvédelmi tisztviselőjéhez, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz (NAIH) vagy bírósághoz lehet fordulni az alábbiak szerint: 

7.10.1. Adatvédelmi tisztviselői eljárás kezdeményezése 

Személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor fordulhat az adatvédelmi tisztviselőhöz 

(DPO): 

Dr. Sárközi-Kerezsi Marica 

Email: marica[pont]kerezsi[kukac]uni-corvinus[pont]hu 

1093 Budapest, Fővám tér 8. 

7.10.2. Hatósági bejelentés 

Amennyiben úgy gondolja, hogy személyes adatai kezelésével – illetve a közérdekű ada-tok vagy a 

közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogai gyakorlásával – kapcsolatban jogsére-

lem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, akkor vizsgálatot kezdeményezhet a 

felügyeleti hatóságnál: 

NAIH elérhetőségei (https://naih.hu/uegyfelszolgalat,--kapcsolat.html): 

cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

posta cím: 1374Budapest, Pf:603. 

telefonszám: +36 (1) 391-1400 

fax: +36 (1) 391-1400 

e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu 

web: https://naih.hu/  

7.10.3. Bírósági eljárás kezdeményezése 

Amennyiben személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, polgári pert kezdeményez-

het az adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – választása 

szerint –a lakóhelye szerinti illetékes törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolá-

sát és elérhetőségét az alábbi linken tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek). 

mailto:marica.kerezsi@uni-corvinus.hu
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8. SZERZŐI JOG 

 A pályázók nyilatkoznak, hogy a benyújtott videók saját szellemi alkotásaik, azon harmadik sze-

mélynek nem áll fenn olyan joga, amelyet a videó benyújtása akadályozna vagy sértene. 

A szerzők a videók vonatkozásában az MNB Intézet részére teljes és kizárólagos, bármely korláto-

zástól mentes és valamennyi vagyoni jogra kiterjedő időben és térben, valamint felhasználási mód-

ban korlátlan felhasználási jogot biztosítanak, amely magában foglalja a szerzői jogról szóló 1999. 

évi LXXVI. törvény 46. §. szerinti harmadik személyre átruházhatóság jogát, valamint a 47. § szerinti 

– a mű átdolgozhatóságához és a mű többszörözéséhez való felhasználási jogosultságot is és amely 

alapján az MNB Intézet jogosult különösen arra, hogy ellenszolgáltatási és/vagy tájékoztatási köte-

lezettség nélkül azt részben vagy egészben felhasználja, átdolgozza, többszörözze, internetes felü-

letén valamint saját kiadványaiban a szerzők nevének feltűntetése mellett nyilvánosságra hozza, 

terjessze, vagy ezeket harmadik személyekkel végeztesse el. 

Az MNB Intézet a pályázati műre határozatlan időtartamra szóló, nem kizárólagos, harmadik sze-

mélynek nem átengedhető felhasználási jogot enged a szerzőtársak részére, amely alapján a pá-

lyázati művet részben vagy egészben a szakdolgozatukhoz szükséges mértékben felhasználhatják, 

átdolgozhatják és nyilvánosságra hozhatják. 

A versenyzők a pályázati mű felhasználása esetén további díjazásra nem tarthatnak igényt. 

9. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

A regisztrációval a versenyzők elfogadják a jelen Versenyszabályzatot. A Szervezők a megvalósítás 

során a változtatás jogát fenntartják. 

A vloggerversennyel kapcsolatos információkat a honlap tartalmazza, további információkat az 

info.mnbint@uni-corvinus.hu címen lehet kérni.  

Budapest, 2021. 02. 12. 

mailto:info.mnbint@uni-corvinus.hu

