A CORVINUS-MNB INTÉZET
TANULMÁNYI VERSENYÉNEK
VERSENYSZABÁLYZATA
1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
A Budapesti Corvinus Egyetem MNB Intézete (a továbbiakban: CORVINUS-MNB Intézet vagy MNB Intézet) immár negyedik alkalommal hirdeti meg Monetáris Politikai Tanulmányi Versenyét (a továbbiakban: Verseny) a hazai felsőoktatási intézmények hallgatói számára a Magyar Nemzeti Bank szakmai együttműködésével.
A Verseny célja, hogy a hallgatóknak alkalmuk nyíljon tesztelni meglévő tudásukat, és megmérettetni magukat a szakmai Verseny keretein belül.
A Verseny lebonyolítására vonatkozóan jelen Versenyszabályzatban foglaltak az irányadók.

2. SZERVEZŐK
A Verseny tervezését, szervezését és lebonyolítását a jelen Versenyszabályzat 7. pontja szerint az MNB Intézet (a továbbiakban: Szervező) végzi.

3. JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK
A Versenyre valamennyi magyarországi felsőoktatási intézményben a 2020/21 őszi félévében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben (BA/BSc), osztatlan képzésben, mesterképzésben (MA/MSc), valamint felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatók jelentkezhetnek, 2-3 fős csapatokba szerveződve. A hallgatók felé követelmény, hogy gazdaságtudományi képzésben vegyenek részt. Az aktív hallgatói jogviszony
fennállását a Szervezők jogosultak szúrópróba-szerűen ellenőrizni. Amennyiben egy csapattag nem felel meg a kritériumoknak, az ő helyére póttag delegálható a Szervezők által megadott határidőig. Ennek hiányában a csapat nevezése
érvénytelen.
A döntőbe jutott csapatokat alkotó hallgatók vállalják, hogy legkésőbb a döntőt megelőzően 4 nappal minden csapattag hallgatói jogviszony igazolását megküldik az info.mnbint@uni-corvinus.hu címre. Az a csapat, amelyik a határidőn
belül nem küldi meg a hallgatói jogviszony igazolásokat, automatikusan kizárásra kerül a döntőbe jutottak közül.
A versenyen a Magyar Nemzeti Bankkal és a Budapesti Corvinus Egyetemmel munkavállalói jogviszonyban lévő hallgatók nem vehetnek részt.

4. A JELENTKEZÉS FOLYAMATA
A Versenyre jelentkezés a www.uni-corvinus.hu/fooldal/egyetemunkrol/intezetek/mnb-intezet honlapon keresztül
történik a regisztrációs űrlap kitöltésével és elküldésével. Egy személy csak és kizárólag egy csapat tagjaként indulhat.
Amennyiben valamelyik csapattag mégsem tud részt venni a játékban, a nevezés lezárultáig lehetséges a csapat résztvevőit és adataikat módosítani.
A jelentkezéssel egyidejűleg a csapatok csapatnevet adnak meg. A névnek egyértelműen azonosítania 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 csapatnév nem sértheti mások vallási, faji, etnikai, nemi, földrajzi,
identitásbeli, politikai hovatartozását és személyét. Azon csapatokat, amelyek neve a fentieket megsérti, a Szervező

felszólíthatja csapatnevük megváltoztatására. Amennyiben a csapat nem változtatja meg nevét, a regisztrációjuk automatikusan érvénytelennek minősül.
Csapatonként 1 fő csapatkapitány megnevezése szükséges. A csapatkapitány kapcsolattartóként működik a szervezők
és az adott csapat között, az általa megadott e-mail címen, szükség esetén telefonszámon keresztül kommunikálva.

5. A VERSENY MENETE
A Verseny összesen 2 fordulóból áll. A versenyzők az egyes fordulókhoz kapcsolódó részletes szabályokat, útmutatásokat a fordulók előtt, a regisztrációkor megadott e-mail címre kapják meg.

5.1. Válogató forduló
Az online válogató forduló folyamán a csapatoknak egy monetáris politikai esettanulmányt kell kidolgozniuk. Az esettanulmány elérési útmutatóját a csapatok az általuk megadott e-mail címre fogják megkapni, amelynek megoldására
és beküldésére 2020. november 27. és november 29. között van lehetőség. A feladat megoldásához bármilyen tetszőleges segédanyagot használhatnak a részvevők.
A válogató forduló a lexikális tudást, önálló gondolkodást és a gazdaság aktualitásaival kapcsolatos tájékozottságot
hivatott felmérni. A versenyzőknek 2-3 fős csapatokban kell egy monetáris politikai esettanulmányt megoldaniuk és
kidolgozniuk a legjobb vélt döntést a biztosított információk alapján. Az eredményeket egy maximum 20 diából álló
prezentációban és 1-2 A4-es oldalnyi szövegben kell összefoglalni, amelyeket szakmai zsűri bírál el.
A szakmai zsűri bírálata alapján a legjobb 5 csapat jut tovább a döntőbe. Amennyiben egy továbbjutó csapat nem jelez
vissza a döntőn való megjelenéssel kapcsolatosan a Szervező által megadott határidőig, a Szervező fenntartja magának
a jogot, hogy helyükre a válogató eredmények alapján pótcsapatot delegáljon. Az elért eredményről és a döntőbe való
továbbjutásról a csapatok néhány napon belül írásbeli értesítést kapnak.

5.2. Döntő
A válogatóból kikerült legjobb 5 csapat egy igazán izgalmas feladattal kerül szembe a döntőben: az esettanulmány
tovább bővül egy gazdasági sokkal, amelynek a megoldására a verseny helyszínén lesz lehetőségük a versenyzőknek.
A csapatoknak szükséges az új eredményekkel is kiegészíteni a válogatóra készített prezentációjukat, amelyre a döntő
időpontjában lesz lehetőségük. A felkészülési időt követően a versenyzőknek maximum 15 percben kell bemutatni a
prezentációjukat, amelyet a Szervező által felkért zsűri hallgat meg és értékel. A zsűri a prezentációhoz kapcsolódóan
kérdéseket tesz fel a csapatoknak, amelyekre helyben, gondolkodási idő nélkül kell válaszolniuk.
A zsűri a prezentációk meghallgatása után visszavonul, az egyes prezentációk után külön értékelés nem zajlik, a végeredményről pedig a helyszínen kapnak tájékoztatást a csapatok.

6. NYEREMÉNYEK
A döntős csapatok nyereményei:
• 1. helyezett: bruttó 250.000 Ft/fő
• 2. helyezett: bruttó 200.000 Ft/fő
• 3. helyezett: bruttó 150.000 Ft/fő
A szervező a nyeremények módosításának jogát fenntartja.

7. KÖZREMŰKÖDŐ SZAKEMBEREK, TESTÜLETEK
A Verseny megrendezésével kapcsolatos kérdésekben a Szervező dönt. A feladatok kidolgozásáért az MNB Intézet
munkatársai felelősek. A feladatok ellenőrzését, tesztelését a CORVINUS-MNB Intézet végzi. A válogató és a döntő
zsűrijének összeállításáról az MNB Intézet – az MNB egyetértésével – gondoskodik.
Felelős szervező:
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Budapesti Corvinus Egyetem
MNB Intézet
1093 Budapest, Fővám tér 8. E.116.
Képviseli: Dr. Lehmann Kristóf, intézetvezető

8. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A Verseny kapcsán rögzített személyes adatokat az MNB Intézet kezeli az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően az alábbiak szerint.
Adatkezelő:
Budapesti Corvinus Egyetem MNB Intézet
Székhelye: 1093 Budapest, Fővám tér 8. E.116.
A kezelt adatok köre:
A Versenyre való online regisztráció során megadott adatok, így név, elektronikus levelezési cím, telefonszám, diákigazolvány száma, a felsőoktatási intézmény, a kar, illetve a szak megnevezése, valamint hallgatói jogviszony igazolás.
Továbbá pénznyeremény kifizetése esetén, a kifizetéshez lebonyolításához szükséges adatok: adóazonosító szám, TAJ
szám, anyja neve, születési hely és idő, lakcím, bankszámlaszám.
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatok kezelésének jogalapja a Versenyre regisztráló személyek – jelen tájékoztató ismeretében tett – egyértelmű
hozzájárulása.
Az adatkezelés célja:
A Versenyre az érdeklődők egy elektronikus jelentkezési űrlap kitöltésével pályázhatnak. Az elektronikus űrlap által
tartalmazott adatok szükségesek a versenyzők egyértelmű azonosításához és a Verseny lebonyolítása után a díjazottak
értesítéséhez.
Az adatkezelés ideje:
A Verseny lebonyolítása, illetve pénzügyi lezárása, de legfeljebb egy év.
Az adatkezeléssel összefüggő jogok:
Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:
Az érintett 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,
• milyen forrásból,
• mennyi ideig kezeli,
• kezeli-e még a személyes adatait,
• kinek, mikor, milyen okból és mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a
személyes adatait.
Ezen felül kérheti az MNB Intézet által tárolt személyes adatainak másolatát.
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Az MNB Intézet az érintett kérelmét legfeljebb 30 napon belül, a kérelemben megadott elérhetőségre megküldött
válaszlevelében teljesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az MNB Intézethez, akkor az MNB Intézet válaszlevele is - lehetőség szerint - elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük,
jelezze ezt a kérelemben.
Helyesbítéshez való jog:
Az érintett az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az MNB Intézet módosítsa vagy pontosítsa valamely személyes adatát (pl.: a nevét, e-mail címét, ha abban változás következett be). Ha a
kérelmet elektronikus úton küldi meg az MNB Intézethez, akkor az MNB Intézet válaszlevele is - lehetőség szerint elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.
Az MNB Intézet a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):
Az érintett az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az MNB Intézettől a személyes adatinak törlését.
A törlési kérelmet az MNB Intézet abban az esetben utasítja el, ha jogszabály a személyes adatok további tárolására
kötelezi 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 a kérelmet benyújtót az általa
megadott elérhetőségére küldött válaszlevélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az MNB Intézethez, akkor az MNB Intézet válaszlevele is - lehetőség szerint - elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri
megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.
Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az érintett az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az MNB Intézettől az adatkezelés korlátozását. Korlátozás esetén az MNB Intézet csak tárolhatja a személyes adatot, egyéb adatkezelési tevékenységet kizárólag a korlátozást kérő hozzájárulásával jogi igény előterjesztése miatt, vagy közérdekből történhet.
Az adatok korlátozását akkor lehet kérni, ha:
• 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.
Az MNB Intézet a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre 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 hozzá. Ha más úton
kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.
A hozzájárulás visszavonásának joga:
Az érintett 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.
Az MNB Intézet a személyes adatokat a visszavonás beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül belül törli és
erről a nyilatkozatot tevőt az általa megadott elérhetőségre 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.
Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a nyilatkozatában.
A Versenyre jelentkező hallgatók tudomásul veszik, hogy amennyiben a Verseny időtartama alatt a fentiek szerinti,
törléshez való jog, vagy adatkezelés korlátozásához való jog, vagy hozzájárulás visszavonásának joga gyakorlására
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vonatkozó olyan kérelmet nyújtanak be az Adatkezelő felé, mely kérelmük alapján a 8. pontban meghatározott adatokkal az Adatkezelő így már nem fog rendelkezni, úgy a Verseny résztvevői közül kizárásra kerülhetnek.
Jogorvoslati lehetőség:
Amennyiben az érintett megítélése szerint az adatkezelés nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek kezdeményezheti az MNB Intézet adatvédelmi tisztviselőjének eljárását, illetve bírósághoz fordulhat.
Ezen felül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet
arra hivatkozással, 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: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06-1-391-1400
Telefax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
A Tájékoztató módosításának lehetősége:
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül módosítsa. Az Adatkezelő az érintett kérésére e-mailben megküldi a mindenkor hatályos Tájékoztatót.

9. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
A Szervező a megvalósítás során a változtatás jogát fenntartja.
A versennyel kapcsolatos információkat a honlap tartalmazza, további információkat az info.mnbint@uni-corvinus.hu
címen lehet kérni.

Budapest, 2020. október 29.
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