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AZ MNB INTÉZET  

’A JÖVŐ GAZDASÁGI KÉRDÉSE’ 

TANULMÁNYI VERSENYÉNEK 

SZABÁLYZATA 

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

A Neumann János Egyetem, MNB Tudásközpont - MNB Intézet: Fenntartható Pénzügyek Központ (a továbbiakban: 

MNB Intézet) tanulmányi versenyt hirdet ’A jövő gazdasági kérdése’ címmel (a továbbiakban: verseny). 

A verseny kiemelt célja, hogy ösztönözze a hallgatókat a legfontosabb és legfrissebb hazai és nemzetközi gazdasági 

kérdések azonosítására, hátterük megismerésére és a témában aktuális trendek elemzésére. Az egyedülálló és izgal-

mas verseny próbára kívánja tenni a résztvevők tájékozottságát, tudását és szakmai érveléstechnikáját. A pályázók 

többféle stílusban is kifejthetik, hogy mi számukra a jövő legfontosabb gazdasági kérdése. A téma fontosságát egy 

rövid összefoglaló, grafikai ábra vagy videó formájában mutathatják be a hallgatók. 

A verseny lebonyolítására vonatkozóan a jelen versenyfelhívásban foglaltak az irányadók. 

2. SZERVEZŐ 

A verseny tervezéséért, szervezéséért és lebonyolításáért felelős szervező: 

Neumann János Egyetem, MNB Tudásközpont - MNB Intézet: Fenntartható Pénzügyek Központ 

1117, Budapest Infopark sétány 1., I épület 

Képviseli: Dr. Lehmann Kristóf, intézetvezető 

3. NEVEZÉSI ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

A versenyre valamennyi magyarországi felsőoktatási intézményben a 2021/22-es tanév tavaszi félévében aktív hallga-

tói jogviszonnyal rendelkező, teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben (BA/BSc), osztatlan képzésben, vala-

mint mesterképzésben (MA/MSc) részt vevő hallgató jelentkezhet. 

A nevezés érvényét veszti, amennyiben a résztvevő hallgató hallgatói jogviszonya a verseny során bármely okból meg-

szűnik, kivéve, ha a hallgató hallgatói jogviszonya azért szűnik meg, mert a verseny során teljesíti az abszolutóriumot, 

feltéve, ha az abszolutórium megszerzését követő első záróvizsga-időszakban oklevelet szerez. 

4. JELENTKEZÉS FOLYAMATA 

A versenyre a jelentkezés az mnbintezet.hu/verseny2022 oldalon való regisztrációval történik. A jelentkezés során a 

jelentkezők megadják szükséges adataikat a webes felületen. 

A versennyel kapcsolatos tudnivalók minden esetben e-mailen kerülnek kiküldésre. 



 

2/7 

A sikeres regisztrációt követően a rendszer visszaigazolást küld a megadott e-mail címre. Célszerű a spam mappát is 

ellenőrizni, a továbbiakra való tekintettel pedig beállítani, hogy a szervező által küldött e-mailek ne spamként kerülje-

nek megjelenítésre. Amennyiben a visszaigazoló e-mail 24 órán belül sem érkezik meg, a problémát az mnbinte-

zet@uni-neumann.hu címen kell az Intézet felé jelezni. 

A versenyben csak azon jelentkezők vehetnek részt, akik a meghatározott feltételek szerint jelentkeztek a versenyre, 

s a megadott határidőig benyújtották pályamunkájukat. 

Regisztrációs határidő: 2022.05.16. (hétfő), 23:59 

Pályamunkák benyújtásának határideje: 2022. 05. 30. (hétfő), 23:59 

4.1. Regisztráció 

A regisztrációra az MNB Intézet honlapján (https://mnbintezet.hu/verseny2022) van lehetőség a kért adatok megadá-

sával. A jelentkezés csak a fenti követelmények szerinti pályamunkák határidőre történő elküldésével lesz teljes. Az 

írásos pályázati anyagokat pdf, png, jpg és gif formátumban, Vezetéknév_Keresztnév.formátum névvel (pl.: Minta_Já-

nos.formátum), míg a videós pályázati anyagokat YouTube feltöltések formájában, linkelve kérjük elküldeni az mnbin-

tezet@uni-neumann.hu e-mail címre. 

A regisztrációs űrlapban az összes kért adat megadása kötelező. Az adatokat a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek 

megfelelően kezeljük (lásd Adatvédelmi tájékoztató). 

A bejegyzéseket az MNB Intézet, valamint a Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Karának oktatóiból álló 

szakmai bíráló bizottság nézi át és értékeli. A legjobbnak ítélt írások szerzőit a Szakmai Bizottság legkésőbb 2022. 06. 

13-ig e-mailben értesíti. 

5. A VERSENY MENETE 

A verseny során a hallgatóknak egyénileg, az alábbi kategóriák követelményeinek megfelelően kell röviden bemutat-

niuk a választott témával kapcsolatos legfontosabb gondolataikat. A versenyen feldolgozható téma egy olyan aktuális 

gazdasági kérdés, amelynek vetületei fontosak lehetnek a jövőre nézve is. A pályázók akár több kategóriában is díjaz-

hatók, de kategóriánként csak egy pályamunkát adhatnak le.  

I. Kategória: Grafikus ábrázolás 

A résztvevők bemutathatják a témával kapcsolatos gondolataikat egy grafikai ábra segítségével, amelyet egy bekez-

désnyi leírással szükséges kiegészíteni (500-700 leütés szóközzel együtt, 12-es betűméret, Calibri betűtípus, 6 pt-os 

térköz, 1,15-ös sorköz, sorkizárt). Az ábra készítése során bármilyen szabadon választott grafikai technika alkalmaz-

ható (például számadatokat tartalmazó grafikon, infógrafikai elem, GIF animáció), ugyanakkor kizárólag saját készí-

tésű anyaggal lehet pályázni. Számadatok használata esetén a forrás megjelölése szükséges. 

II. Kategória: Ismeretterjesztő cikk 

A versenyre egy magyar nyelvű ismeretterjesztő cikk megírásával is lehet pályázni, amelynek terjedelme körülbelül 2 

oldal (3.500-4.500 leütés szóközzel együtt, 12-es betűméret, Calibri betűtípus, 6 pt-os térköz, 1,15-ös sorköz, sorki-

zárt).  

Az ismeretterjesztő cikkben kérjük meghatározni a jövő nagy gazdasági kérdését, valamint bemutatni a vizsgált téma 

gazdasági és társadalmi relevanciáját, rövid távú hatásait. Az írás legyen könnyen olvasható, szakmailag igényes, stí-

lusát tekintve ismeretterjesztő. A szövegközi és irodalmi hivatkozás nem elvárás, ugyanakkor a használatuk megenge-

dett. Az Economania blogíró versenyre leadott pályaműveket nem áll módunkban elfogadni. 

III. Kategória: Videós bemutató 
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A hallgatóknak egy rövid, körülbelül 4-5 perces videós anyagban kell összefoglalniuk és megjeleníteniük a témával 

kapcsolatos gondolataikat. A videó készítése során bármilyen szabadon választott technika alkalmazható (például 

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

A videóban kérjük meghatározni a jövő nagy gazdasági kérdését, valamint bemutatni a vizsgált téma gazdasági és 

társadalmi relevanciáját, rövid távú hatásait. A videó legyen szakmailag igényes, stílusát tekintve ismeretterjesztő. Az 

esetlegesen használt forrásokat szükséges feltüntetni a videóban. 

6. A SZAKMAI BIZOTTSÁG 

A pályamunkák elbírálásáról az MNB Intézet és a Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Karának oktatóiból 
álló Szakmai Bizottság dönt. A Szakmai Bizottság a jelentkezési időszak lejártát követő 7 napon belül kizárja azon je-
lentkezőket, akik jelentkezésüket hiányosan vagy határidőn túl nyújtották be. 
 
A pályamunkák elbírálása során a Szakmai Bizottság dönt a díjazottak kiválasztásáról.  

7. NYEREMÉNYEK 

A Szakmai Bizottság döntése alapján a legjobb pályamunkákat benyújtó hallgatók nyereményei kategóriánként:  
 
I. Kategória: Grafikus ábrázolás 

1. helyezett összesen egyszeri nettó 150.000 Ft 
2. helyezett összesen egyszeri nettó 125.000 Ft 
3. helyezett összesen egyszeri nettó 100.000 Ft 
4-10. helyezett összesen egyszeri nettó 50.000 Ft  
NJE hallgatói különdíj összesen egyszeri nettó 100.000 Ft 
 

II. Kategória: Ismeretterjesztő cikk 
1. helyezett összesen egyszeri nettó 200.000 Ft 
2. helyezett összesen egyszeri nettó 175.000 Ft 
3. helyezett összesen egyszeri nettó 150.000 Ft 
4-5. helyezett összesen egyszeri nettó 75.000 Ft  
NJE hallgatói különdíj összesen egyszeri nettó 150.000 Ft 
 

III. Kategória: Videós bemutató 
1. helyezett összesen egyszeri nettó 500.000 Ft 
2. helyezett összesen egyszeri nettó 400.000 Ft 
3. helyezett összesen egyszeri nettó 300.000 Ft 
NJE hallgatói különdíj összesen egyszeri nettó 300.000 Ft 
 

A fenti határidő elmulasztása jogvesztő. A késve, hiányosan, vagy formailag hibásan benyújtott pályázatokat a Szak-
mai Bizottság nem veszi figyelembe. 
 
A sikeres pályázóknak a pénzdíj a Bizottság döntését követően 90 napon belül kerül folyósításra. 

Az SZJA törvény 76. paragrafusának megfelelően pénz- és tárgyjutalomban részesülő versenyzőknek az összeg adókö-

teles jövedelemnek számít. Az MNB Intézet saját költségvetésének terhére befizeti az SZJA tv. alapján a szükséges 

adókat és járulékokat. A szervező a nyeremények módosításának jogát fenntartja. 
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8. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

A szervező a versenyrészvétellel kapcsolatban rögzített személyes adatokat 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 szóló 2016. április 27-i 2016/679 rendelete európai parlamenti és tanácsi rendelettel (ál-

talános adatvédelmi rendelet, GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (Infotv.) összhangban kezelik. 

A versenyben résztvevő szerzők adatai a jelen versenyszabályzat 1. számú mellékletét képező Adatvédelmi tájékozta-

tónak megfelelően kerülnek kezelésre. 

A verseny során való adatkezelés, a kezelt adatok köre és a jogi státusz tekintetében a mellékelt Adatvédelmi tájékoz-

tató alapján a versenyzők az érintettek jogaival rendelkeznek. 

Az adatok kezelésének jogalapja a versenyre regisztráló személyek – jelen felhívás ismeretében tett – egyértelmű hoz-

zájárulása a versenyre történő regisztráció megtételével. 

A kezelt adatok szükségesek a versenyző egyértelmű azonosításához és a verseny lebonyolítása alatt és után a díjazás-

ban részesülők értesítéséhez. Az adatkezelés ideje a verseny lebonyolítása, illetve pénzügyi lezárása, de legfeljebb egy 

év, pénzügyi bizonylatok esetén nyolc év.   

9. SZERZŐI JOG 

A pályaművek a pályázók egyéni, eredeti jellegű, és saját szellemi alkotása, amely meg kell feleljen a szerzői jogról szóló 

1999. évi LXXVI. törvény vonatkozó paragrafusainak. 

A szerzők a pályaművek vonatkozásában az MNB Intézet részére teljes és kizárólagos, bármely korlátozástól mentes 

és valamennyi vagyoni jogra kiterjedő felhasználási engedélyt, felhasználási jogot biztosítanak, mely alapján az MNB 

Intézet jogosult különösen arra, hogy ellenszolgáltatási és/vagy tájékoztatási kötelezettség nélkül azt részben vagy 

egészben felhasználja, átdolgozza, többszörözze, internetes felületén 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 személynek nem áten-

gedhető felhasználási jogot enged a szerzőtársak részére, amely alapján a pályázati 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. 

10. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

Jogorvoslati igény esetén az eredmények közlésétől vagy tudomásra jutásától számított 15 napon belül a verseny ki-

írásában a Kapcsolat menüpont alatt elérhető mnbintezet@uni-neumann.hu e-mail címre küldött e-mailben van lehe-

tőség a panasz benyújtására. 

A szervezők a megvalósítás során a változtatás jogát fenntartja. 

Budapest, 2022. április 11. 
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1. számú melléklet: Adatvédelmi tájékoztató 

Az Neumann János Egyetem, MNB Tudásközpont - MNB Intézet: Fenntartható Pénzügyek Központ (továbbiakban: MNB 

Intézet) szervezésében meghirdetett ’a Jövő gazdasági kérdése’ tanulmányi versenyével (továbbiakban: verseny) kap-

csolatban rögzített személyes adatokat az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes ada-

tok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 

hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendeletének és az információs önrendelkezési jogról és az infor-

mációszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően tárolja és kezeli az alábbiak szerint.  

Adatkezelő: 

Neumann János Egyetem, MNB Tudásközpont - MNB Intézet: Fenntartható Pénzügyek Központ 

Székhelye: 1117. Budapest, Infopark sétány 1., I épület. 

Levelezési címe: 1117. Budapest, Infopark sétány 1., I épület. 

 

Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre:  

Az adatkezelés célja a versenyen résztvevő hallgatókkal való kapcsolattartás, a versennyel kapcsolatos tájékoztatás, a 

versenyszabályzatban foglalt feltételek teljesülésének ellenőrzése, a díjazás pénzügyi elszámolásához szükséges doku-

mentáció, valamint az MNB Intézet oktatási programjairól, képzéseiről szóló tájékoztatás és az azokhoz kapcsolódó 

promóciós célú és sajtóban megjelenő adatfelhasználás. Ebből a célból az MNB Intézet a versenyző által a következő 

linken (mnbintezet.hu/verseny2022) elérhető versenyfelületen megadott adatokat kezeli, ezek: név; születési hely és 

idő; e-mail cím; képzési adatok (intézmény; kar; szak). Továbbá kifizetés esetén, a kifizetés lebonyolításához szükséges 

adatokat kérheti be a kifizetésben részesülő versenyzőktől az MNB Intézet, úgymint: lakcím; adóazonosító jel; TAJ-

szám; bankszámlaszám; NEPTUN-kód; oktatási azonosító; anyja neve; születési név.  

Az adatkezelés jogalapja:  

Az adatok kezelésének jogalapja a versenyre jelentkező személy – jelen tájékoztató ismeretében tett – egyértelmű 

hozzájárulása, továbbá a nyertesek esetében az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése.  

Az adatkezelés ideje:  

A verseny lebonyolítása, illetve pénzügyi lezárása, de legfeljebb 1 év, pénzügyi bizonylatok megőrzése esetén 8 év.  

Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás:  

Az adatokat a verseny lebonyolításának támogatása, valamint a versenyszabályzatban foglalt feltételek teljesülésének 

ellenőrzése céljából az MNB Intézet a Magyar Nemzeti Bank munkatársai és a Neumann János Egyetem Gazdaságtu-

dományi Karának oktatói részére továbbíthatja, illetve kiadhatja azon harmadik fél számára, akik a verseny lebonyolí-

tásában részt vesznek. Ezáltal az Ön személyes adatait megismerhetik a verseny szervezésében közvetlenül szerepet 

vállaló szervezeti egységek munkavállalói, a Magyar Nemzeti Bank Humánerőforrás-menedzsment Igazgatósága, vala-

mint a Magyar Nemzeti Banktól és az MNB Intézettől független szolgáltató egységek. 

Adatbiztonsági intézkedések: 

 

Az MNB Intézet megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védje – többek között – a 

jogosulatlan hozzáféréstől vagy megváltoztatástól. 

Az adatkezeléssel összefüggő jogok:  

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:  

https://myaccount.ecosim.hu/versenyek/uj_jovokep_tanulmanyi_verseny_2020
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Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az MNB Intézettől 

arról, hogy az MNB Intézet:  

• milyen személyes adatait,  

• milyen jogalapon,  

• milyen célból,  

• mennyi ideig kezeli,  

• kezeli-e még a személyes adatait,  

• kinek, mikor, milyen okból és mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a szemé-

lyes adatait. 

  

Ezen felül kérheti az MNB Intézet által tárolt személyes adatainak másolatát. 

Az MNB Intézet a kérelmét legfeljebb 30 napon belül, a kérelemben megadott elérhetőségre megküldött válaszlevelé-

ben teljesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az MNB Intézethez, akkor az MNB Intézet válaszlevele is – 

lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a 

kérelemben. 

 Helyesbítéshez való jog:  

Ön az adatkezelés ideje alatt az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az 

MNB Intézet módosítsa vagy pontosítsa valamely személyes adatát, ha abban időközben változás következett be. 

Az MNB Intézet a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről Önt a megadott 

elérhetőségére küldött levélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az MNB Intézethez, akkor az MNB 

Intézet válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a vá-

laszt, kérjük, jelezze ezt a kérelemben. 

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):  

Ön az adatkezelés ideje alatt az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az MNB 

Intézettől személyes adatainak törlését. 

A törlési kérelmét az MNB Intézet abban az esetben utasítja el, ha jogszabály személyes adatai további tárolására kö-

telezi az MNB Intézetet. Ha azonban a törölni kért személyes adatra nincs ilyen kötelezettség, akkor az MNB Intézet a 

kérelmet indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről Önt a megadott elérhetőségére 

küldött válaszlevélben értesíti. Ha a kérelmét elektronikus úton küldi meg az MNB Intézethez, akkor az MNB Intézet 

válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, 

kérjük, jelezze ezt a kérelemben.  

 Az adatkezelés korlátozásához való jog:  

Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az MNB Intézettől az adatkezelés 

korlátozását. Korlátozás esetén az MNB Intézet csak tárolhatja a személyes adatát, egyéb adatkezelési tevékenységet 

kizárólag az Ön hozzájárulásával, jogi igény előterjesztése miatt, vagy közérdekből végezhet.  

 Az adatok korlátozását akkor lehet kérni, ha Ön:   

• úgy gondolja, hogy adatai nem pontosak, vagy   

• úgy gondolja, hogy adatait az MNB Intézet jogellenesen kezelte, de az adat törlését nem szeretné,  

• igényli az adatkezelést jogi igénye érvényesítése vagy védelme miatt, de már az MNB Intézetnek nincs szüksége 

ezekre az adatokra.  
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Az MNB Intézet a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről Önt a megadott 

elérhetőségére küldött levélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az MNB Intézethez, akkor az MNB 

Intézet válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a vá-

laszt, kérjük, jelezze ezt a kérelemben. 

 A hozzájárulás visszavonásának joga:  

Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban, az adatkezelés időtartama alatt bármikor 

visszavonhatja hozzájárulását az adatkezeléshez. A hozzájárulás visszavonása esetén az MNB Intézet visszavonás előtti 

adatkezelése továbbra is jogszerű marad. Ha Ön visszavonja a hozzájárulását, akkor adatai törlésre kerülnek.  

 Az az MNB Intézet a személyes adatait a visszavonás beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül törli és 

erről Önt a megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha a kérelmét elektronikus úton küldi meg az MNB Inté-

zethez, akkor az MNB Intézet válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton 

kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a nyilatkozatában. 

 

Jogorvoslati lehetőség:  

Ha megítélése szerint az adatkezelés nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek, bírósághoz fordulhat. Ezen felül 

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hi-

vatkozással, hogy személyes adatok kezeléséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, 

vagy annak közvetlen veszélye fennáll.  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

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

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.  

Telefon: 06-1-391-1400  

Telefax: 06-1-391-1410  

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

 

 


