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Az OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár 

„A NYERŐ MEGTAKARÍTÁS!” 

elnevezésű nyereményjáték szabályzata 
 

A nyereményjáték időszaka:  

2022. augusztus 22. (hétfő) 00:00 óra – 2022. október 14. (péntek) 23:59 óra 

 

A nyereményjáték szervezője: 

OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár (székhelye: 1133 Budapest, Váci út 76., nyilvántartási szám: 01-04-

0000237., nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék), továbbiakban: Szervező. 

 

Részvételi feltételek: 

1. A Szervező által meghirdetett nyereményjátékban a Szervező pénztártagjai vehetnek részt (továbbiakban: Játékos), 

ideértve azokat is, akik pénztártagsági jogviszonyuk létesítését a Szervezőnél 2022. augusztus 22. és október 14. között 

kezdeményezik (azaz a Belépési nyilatkozat beküldése/feladása/benyújtása az alábbi időintervallumba esik: 2022. 

augusztus 22. (hétfő) 00:00 óra – 2022. október 14. (péntek) 23:59 óra. A legkésőbb 2022. október 21-ig a Szervezőhöz 

beérkező Belépési nyilatkozatokat fogadja el a Szervező. A Szervező kizárja felelősségét arra az esetre, ha egy Belépési 

nyilatkozat – bármilyen okból kifolyólag – a fenti időpontig nem érkezik be.) A Játékos pénztártagsági jogviszonya és a 

nyereményjátékkal összefüggésben kezelt személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulása a Szervezőnél a sorsolás 

időpontjában is fenn kell, hogy álljon. 

 

2. A Játékos regisztrál a nyereményjátékra akként, hogy a Szervező játékregisztrációs felületén 

(www.otpegeszsegpenztar.hu/hu/penztartagok/a-nyero-megtakaritas/nyeremenyjatek-regisztracio) elküldi személyes 

azonosító adatait (név, e-mail-cím, születési dátum, tagsági okiratszám, telefonszám), elfogadva az OTP Egészségpénztár 

Adatkezelési tájékoztatójában foglaltakat, hozzájárulva a nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezeléshez, és elfogadva 

jelen játékszabályzat feltételeit.  

A nyereményjátékra történő regisztráció az alábbi időintervallumba esik: 2022. augusztus 22. (hétfő) 00:00 óra – 2022. 

október 14. (péntek) 23:59 óra. A regisztrációt elegendő egy alkalommal megtenni, a Játékos nem növeli nyerési 

esélyét azzal, ha többször regisztrál a játékra. 

(A tagsági okiratszám szerepel: a Belépési nyilatkozaton (online vagy bankfióki belépés esetén), a belépés után küldött  

Tagsági okiraton, a 2019. szeptember 30. napját követően készült OTP Egészségpénztári kártyán, az OTPEP applikációban, 

vagy lekérdezhető a Szervező ügyfélszolgálatán. Az új belépő Játékosok azonnal láthatják tagsági okiratszámukat, ha 

online, a www.otpportalok.hu ügyfélportálon vagy valamely OTP Bank fiókon keresztül létesítik pénztártagsági 

jogviszonyukat a Szervezőnél.) 

 

3. A Játékos legalább 30 000 Ft tagdíj befizetést kezdeményez egyéni úton a Szervezőnél vezetett egyéni számlájára, 

beazonosítható módon, akár részletekben. A befizetés – kezdeményezése – az alábbi időintervallumba esik: 2022. 

augusztus 22. (hétfő) 00:00 óra – 2022. október 14. (péntek) 23:59 óra. (A munkáltató által befizetett tagdíjhozzájárulás 

nem jogosítja fel a Játékost a nyereményjátékban történő részvételre.) 

A Játékos növeli nyerési esélyét azzal, ha a 30 000 Ft többszörösét fizeti be, 30 000 forintonként egy eséllyel. Egy 

Játékos egy nyereményre jogosult. 

A befizetésnek beazonosíthatónak kell lennie, azaz alkalmasnak arra, hogy a Játékos egyéni számláján a nyereményjáték 

sorsolásáig jóváírásra kerüljön. (Ehhez átutalás esetén a Játékosnak fel kell tüntetnie a közlemény rovatban nevét, 

valamint egészségpénztári okiratszámát (pl. EP123456789) vagy adóazonosító jelét. A tagsági okiratszám szerepel: a 

Belépési nyilatkozaton (online vagy bankfióki belépés esetén), a belépés után küldött  Tagsági okiraton, a 2019. 

szeptember 30. napját követően készült OTP Egészségpénztári kártyán, az OTPEP applikációban, vagy lekérdezhető a 

Szervező ügyfélszolgálatán. Az új belépő Játékosok azonnal láthatják tagsági okiratszámukat, ha online, a 

www.otpportalok.hu ügyfélportálon vagy valamely OTP Bank fiókon keresztül létesítik pénztártagsági jogviszonyukat a 

Szervezőnél.) 

 

 



Nyeremény: 

A Szervező a Játékosok között az alábbi nyereményeket sorsolja ki, amit banki átutalással fizet meg a Nyertesek 

számára: 

 1 x 1.000.000 Ft (bankszámlára történő utalással) 

 1 x 500.000 Ft (bankszámlára történő utalással) 

 5 x 100.000 Ft (bankszámlára történő utalással) 

A nyeremények át nem ruházhatók. Egy Játékos egy nyereményre jogosult. 

 

A sorsolás módja:  

A Nyertesek a véletlenszerűség elvének megfelelő számítógépes módszerrel kerülnek kisorsolásra. 

A nyeremények kisorsolása a következő sorrendben történik: 

1. 1 x 1.000.000 Ft  

2. 1 x 500.000 Ft 

3. 5 x 100.000 Ft 

 

A sorsolás időpontja: 

A sorsolás 2022. november 4-énoktóber 28-án (pénteken) 13 óra 00 perckor zajlik a Szervező sorsolási bizottsága 

jelenlétében, amelyről jegyzőkönyv készül. 

 

A sorsolás helyszíne: a Szervező székhelye. 

 

A sorsolás eredményének kihirdetése, a Nyertesek értesítése: 

A Szervező a sorsolás eredményét legkésőbb 2022. november 114-én (pénteken) hirdeti ki honlapján (www.otpep.hu – 

a Nyertes nevének és az állandó lakóhely szerinti településének közzétételével), valamint a kisorsolt Nyertesek e-mail 

útján történő értesítésével (a Játékos által a Szervező részére megadott e-mail-címen, a nyeremény átutalásának 

részleteivel). 

 

Adózás, költségek: 

 A nyeremény utáni adózással összefüggő valamennyi kötelezettség a Szervezőt terheli. 

 A nyeremény egyszeri alkalommal történő átutalásának költségét a Szervező viseli.  

 Az esetleges egyéb felmerülő költségeket a Nyertes viseli. 

Adatkezelési tájékoztatás: 

 A Játékos a nyereményjátékban történő részvétellel és a honlapon történő nyereményjáték regisztrációval 

hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező a személyes adatait jelen nyereményjáték lebonyolítása céljából és a 

szükséges ideig és mértékig kezelje. A Szervező a nyereményjátékkal összefüggésben kezelt személyes adatokat a 90 

napos kifogási jogra nyitva álló határidő leteltéig kezeli. 

 A Játékos a nyereményjátékban történő részvétellel és a Szervező honlapján elvégzett regisztrációval – a vonatkozó 

check box rubrika kitöltésével – a jelen Játékszabályzatban foglalt adatkezelési tájékoztatást is megismerte és elfogadja. 

 Kezelt adatok köre: teljes név, játék regisztráció során megadott e-mail-cím, születési dátum, tagsági okiratszám, 

bankszámlaszám, befizetés időpontja, összege, módja, Belépési nyilatkozat benyújtásának időpontja, a Belépési 

nyilatkozat záradékolásának időpontja. 

 Adatkezelés jogalapja: az érintett (Játékos) hozzájárulása. 

 Adatkezelés időtartama: a cél megvalósulásáig – azaz a nyereményjáték teljes befejezéséig, lebonyolításáig – de 

legkésőbb a sorsolástól számított 90 napos kifogási határidő lejártáig. Kifogás, jogvita, hatósági eljárás esetén a 

Szervező jogos érdek alapján tovább kezelheti a személyes adatokat. A határidő után a Szervező töröli a Játékosok 

nyereményjátékkal összefüggésben kezelt, tárolt, a kapcsolódó sorsolási adatbázisban szereplő személyes adatait, 

melyről Adattörlési jegyzőkönyvet állít ki. 

 A nyereményjáték része a Szervező által 2022. március 1-én meghirdetett "Az év OTP EP játékosai" 

nyereményjátéknak is. Amennyiben a Játékos jogosult részt venni "Az év OTP EP játékosai" nyereményjátékban is, úgy 

adatait a Szervező "Az év OTP EP játékosai" nyereményjáték lebonyolítása céljából és a szükséges ideig és mértékig kezeli 

tovább, de legfeljebb „Az év OTP EP játékosai” nyereményjáték sorsolásától számított 90 napig. Hivatkozás: 

https://www.otpegeszsegpenztar.hu/static/otpegeszseg/sw/file/ev_otpep_jatekosai_jatekszabalyzat_20220301.pdf) 

 Az adatkezeléssel összefüggő jogokat és jogorvoslati lehetőségeket a www.otpep.hu honlapon elérhető 

Adatkezelési tájékoztató tartalmazza, amelyet a Játékos a következő linken ér el:  

https://www.otpegeszsegpenztar.hu/static/otpegeszseg/sw/file/ep_adatkezelesi_tajekoztato.pdf. 



 A Játékos a részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy a Nyertessé válása esetén a Szervező a nevét és a lakóhelyét közzé 

tegye honlapján (www.otpep.hu) a sorsolástól számított 30 napig. 

 A Játékosnak bármikor joga van tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak 

helyesbítését, illetve törlését. 

 A nyereményjátékra történő regisztráció során az adatkezeléshez történő hozzájárulás megadása nem kötelező, 

önkéntes, azonban a nyereményjátékban történő részvétel feltétele. A Játékos bármikor jogosult visszavonni a 

jelentkezését, illetve adatkezelési hozzájárulását, amelyek bármelyike esetén a részvétele a nyereményjátékban 

megszűnik.  

 Szervező az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelve a jelen nyereményjáték során is 

gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakítja azokat 

az eljárási szabályokat, amelyek a személyes adatok védelmének érvényre juttatásához szükségesek.  

 Az adatkezeléssel kapcsolatos további szabályok a Szervező honlapján közzétett Adatkezelési tájékoztatóban 

érhetők el. 

Egyéb szabályok: 

 A Szervező a Nyerteseket a – Játékos által megadott és a Szervezőnél nyilvántartott játékregisztrációs – e-mail-

címen értesíti a sorsolás eredményéről és a nyeremény átutalásának részleteiről. A nyeremény az értesítést követő tíz (10) 

munkanapon belül kerül átutalásra (a Szervezőnél nyilvántartott bankszámlaszámra; Szervező a nyeremény kifizetése 

tekintetében a postai utat kizárja), mely adat bejelentéséről a Játékos gondoskodik, legkésőbb jelen nyereményjáték 

időtartama alatt. A Szervező a Nyertes által bejelentett bankszámlaszámról visszaérkezett összeg átutalását újból nem 

kíséreli meg, a helyes bankszámlaszám felkutatására nem köteles. Az átutalás – helytelen bankszámlaszám miatti – 

hibájáért, késedelméért a Szervező felelősséget nem vállal. Ilyen esetben a Nyertes a nyereményének átvétele kapcsán 

jogosult megkeresni a Szervezőt legkésőbb a sorsolástól számított 90 napig. A Játékos 90 napos jogvesztő határidőn 

belül tehet kifogást a nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatban. 

 A Játékos felel azért, hogy a nyereményjáték során megadott adatai megfelelnek a valóságnak, az adatokban beállt 

változást köteles haladéktalanul bejelenteni a Szervezőnek, az ennek elmulasztásából fakadó károkért való felelősségét 

a Szervező kizárja. 

 Amennyiben a nyereményjáték során a Játékos részéről visszaélés merül fel, a Szervező fenntartja magának a jogot, 

hogy a nyereményjátékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető Játékost a nyereményjátékból 

kizárja. 

 Amennyiben a Játékos teljesíti a Szervező mind a 10 nyereményjátékát 2022-ben (azaz teljesítette az első, "2022-ben 

22 ajándék az OTP Egészségpénztártól!" nyereményjáték feltételeit: 

www.otpegeszsegpenztar.hu/static/otpegeszseg/sw/file/22_ajandek_jatekszabalyzat.pdf, teljesítette a második, „Nyerj 

egészségedre!” nyereményjáték feltételeit: 

www.otpegeszsegpenztar.hu/static/otpegeszseg/sw/file/Nyerj_egeszsegedre_jatekszabalyzat_2022.pdf, teljesítette a 

harmadik, "Ha péntek 13, akkor nyereményjáték!" játék feltételeit: 

www.otpegeszsegpenztar.hu/static/otpegeszseg/sw/file/Pentek13_jatekszabalyzat_2022.pdf, teljesítette a negyedik, „A 

szerencsés 20-as nyereményjáték” feltételeit: 

www.otpegeszsegpenztar.hu/static/otpegeszseg/sw/file/Szerencses20as_jatekszabalyzat_2022_v2.pdf, teljesítette az 

ötödik, „Nem gyerekjáték” nyereményjáték feltételeit: 

www.otpegeszsegpenztar.hu/static/otpegeszseg/sw/file/Nem_gyerekjatek_jatekszabalyzat_2022.pdf, teljesítette a 

hatodik, „Kezdődik a játék, kezdődik az iskola!” nyereményjáték feltételeit: 

www.otpegeszsegpenztar.hu/static/otpegeszseg/sw/file/Kezdodik_a_jatek_jatekszabalyzat_2022.pdf és teljesíti jelen 

nyereményjáték, majd a következő 3 nyereményjáték feltételeit is), úgy részt vehet „Az év OTP EP játékosai” 

nyereményjáték sorsolásán is. 

 A nyereményjátékra tekintettel a Játékos által teljesített befizetés összege nem követelhető vissza. 

 Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott vagy cselekvőképtelen, úgy a nyereményével 

kapcsolatos érdemi ügyintézésre, vagy a nyeremény átvételére nevében kizárólag törvényes képviselője jogosult. 

 A nyereményjátékban a Szervező és az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. munkavállalói nem vehetnek részt. 

 Szervező fenntartja magának a jogot a nyereményjátékban foglalt szabályok megváltoztatására, amennyiben azt 

szükségesnek ítéli. Szervező bármilyen, a módosításról szóló értesítést a honlapján (www.otpep.hu) közöl. 

 A Szervező kijelenti, hogy a nyereményjáték nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. 

törvény hatálya alá. 

Budapest, 2022. október 27.augusztus 22. 

 

OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár 

http://www.otpep.hu/

