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Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)  

az MNB Digitális DiákSzéf mobilalkalmazás 

használatához 

 

Hatályos 2020. szeptember 15-től 

 

  

1. Szolgáltató adatai  

  

a) Szolgáltató: ThinkZee Korlátolt Felelősségű Társaság 

b) Cégjegyzékszám: 05-09-030490 

c) Székhely és levelezési cím: 3529 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 46. 

d) Adószám: 26219480-2-05 

e) Internetes elérhetőség: www.diakszef.hu (www.penzmuzeum.hu/fedezd-fel/digitalis-diakszef) 

f) E-mail cím: info@diakszef.hu  

g) Képviselő neve: Trifonov Gergely ügyvezető  

  

  

2. Bevezetés 

 

Az MNB Digitális Diákszéf mobilalkalmazás a 8 és 14 év közötti korosztályt célzó megtakarítási és pénzügyi 

ismeretterjesztő eszköz, amelynek bevezetése a Magyar Nemzeti Bank és a Pénziránytű Alapítvány közös 

kezdeményezése és amelynek megvalósítását és üzemeltetését a Szolgáltató végzi. 

 

Az MNB Digitális Diákszéf mobilalkalmazás használata során bármely magyarországi alap- és középfokú 

oktatási intézményben jogviszonnyal rendelkező, az alapfokú oktatási intézmény 3-8. évfolyamos, a 

hatosztályos középfokú oktatási intézmény 1-2. évfolyamos, valamint a nyolcosztályos középfokú oktatási 

intézmény 1-4. évfolyamos tanulói játékos, pénzügyi és fenntarthatósági témájú kvízkérdésekre válaszolva 

digitális megtakarítási eszközöket gyűjthetnek és cserélhetnek, melyeket meghatározott időszakokban tárgyi 

ajándékokra is beválthatnak.  

 

  

3. Értelmező rendelkezések  

 

Barát: olyan Tanuló, aki egy másik Tanulóval a Mobilalkalmazásban közösségbe szerveződött; 

 

Beváltási Időszak: A Mobilalkalmazásban, illetve a Honlapon előzetesen jelzett időszak, amelynek során a 

Tanuló az MNB Digitális Diákszéfben gyűjtött Diákszéf Diáktallérokat a pontvelem.hu webáruházban 

beválthatja; 

 

Diákszéf Érem: olyan virtuális eszköz, digitális éremkép, amelyet a Tanuló az MNB Digitális Diákszéf 

mobilalkalmazás használata során pénzügyi és fenntarthatósági témájú kvízkérdések helyes megválaszolásáért 

kap, vagy amelyet a Szülő jelen ÁSZF 7.1.2. pontjában meghatározottak szerint a Tanuló rendelkezésére 

bocsát, és amely a Pontvelem.hu webáruházban váltható be akként, hogy a Tanuló által kezdeményezett 

beváltáskor a Pénziránytű Alapítvány a Diákszéf Érem pénzbeni fedezetét a pontvelem.hu webáruház részére 

megfizeti; 

http://www.diakszef.hu/
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Digitális Diákszéf: digitális széf, amely a Diákszéf Érmek tárolására szolgál, továbbá amelyből a Tanulók 

kezdeményezhetik a Diákszéf Érmek cseréjét; 

 

Diáktallér: A Diákszéf Érem elszámolási egysége; egy Diáktallér a pontvelem.hu webáruházban egy 

OkosPontnak felel meg;  

 

Felhasználó: a jelen ÁSZF 6. pontjában részletesen meghatározott természetes személy, aki érvényes 

regisztrációval rendelkezik az MNB Digitális Diákszéf mobilalkalmazás használatára; 

 

Honlap: a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett www.diakszef.hu (www.penzmuzeum.hu/diakszef) 

weboldal, amelyen a Mobilalkalmazással, a regisztráció menetével, a Diákszéf Érmek gyűjtésével és 

felhasználásával kapcsolatos információk kerülnek közzétételre; 

 

Megtakarítási Időszak: a 2020. szeptember 1. napján kezdődő tanítási évnek a 2020. szeptember 15. napjától 

2021. június 15. napjáig tartó időszaka; 

 

Mobilalkalmazás: a Play Áruházban 

[https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.thinkzee.diakszef] és az App Store-ban 

[https://apps.apple.com/hu/app/mnb-digit%C3%A1lis-

di%C3%A1ksz%C3%A9f/id1527539682?l=hu] elérhető az MNB Digitális Diákszéf mobilalkalmazás 

(applikáció); 

 

Pontvelem.hu webáruház: a PontVelem Nonprofit Kft. által üzemeltetett webáruház, a Diáktallérok 

beváltására szolgáló online felület, ahol a Tanuló a Diákszéfben gyűjtött Diáktallérjait termékekre válthatja; 

 

Szülő: a Tanuló törvényes képviselője; azon szülője, illetve gondnoka, aki érvényes regisztrációval 

rendelkezik az MNB Digitális Diákszéf mobilalkalmazás használatára és a Tanulót Felhasználóként 

regisztrálja; 

 

Tanuló: bármely magyarországi alap- és középfokú oktatási intézményben jogviszonnyal rendelkező, az 

alapfokú oktatási intézmény 3-8. évfolyamos, a hatosztályos középfokú oktatási intézmény 1-2. évfolyamos, 

valamint a nyolcosztályos középfokú oktatási intézmény 1-4. évfolyamos tanulója, aki rendelkezik érvényes 

Szülői regisztrációval az MNB Digitális Diákszéf mobilalkalmazás használatára; 

 

4. Az ÁSZF célja  

  

Jelen ÁSZF célja a Szolgáltató, illetve a vele szerződést kötő természetes személyek (a továbbiakban: 

"Felhasználók"; lásd: 6. pont) között létrejövő jogviszonyra vonatkozó feltételek egységes és részletes 

szabályozása, valamint a Felhasználók jogainak és kötelezettségeinek meghatározása.  

  

5. Az ÁSZF hatálya  

 

Az „Elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket” jelölőnégyzet kipipálásával a Felhasználó elfogadja jelen 

ÁSZF-et. 

  

5.1. Az ÁSZF tárgyi hatálya  

  

http://www.diakszef.hu/
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.thinkzee.diakszef
https://apps.apple.com/hu/app/mnb-digit%C3%A1lis-di%C3%A1ksz%C3%A9f/id1527539682?l=hu
https://apps.apple.com/hu/app/mnb-digit%C3%A1lis-di%C3%A1ksz%C3%A9f/id1527539682?l=hu
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Jelen ÁSZF tárgyi hatálya a Szolgáltató által működtetett MNB Digitális Diákszéf mobilapplikáció 

használatának feltételeire terjed ki. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a mindenkor hatályos 

jogszabályok az irányadók.  

  

5.2. Az ÁSZF személyi hatálya  

  

Jelen ÁSZF személyi hatálya az 6. pontban meghatározott Felhasználókra terjed ki. A regisztráció feltételeit a 

6.2. pontban foglaltak határozzák meg. A Mobilapplikáció ingyenesen használható, ugyanakkor az arra 

jogosult Felhasználó érvényes regisztrációja nélkül nem vehető igénybe, nem használható.  

  

5.3. Az ÁSZF időbeli hatálya  

  

Jelen ÁSZF az általa szabályozott jogviszonyokra a Mobilalkalmazásban való közzétételtől hatályos.  

 

Az MNB Digitális Diákszéf mobilalkalmazás Szolgáltató általi, a Felhasználók irányába történő ingyenes 

üzemeltetését a Magyar Nemzeti Bank finanszírozza, míg a Diáktallérok pontvelem.hu webáruházban történő 

beváltását a Pénziránytű Alapítvány finanszírozza. A Mobilalkalmazás, vagy a Diáktallérok beváltásának 

finanszírozása a Magyar Nemzeti Bank, illetve a Pénziránytű Alapítvány kizárólagos döntési jogkörébe 

tartozik, amelynek bármelyik fél általi megszüntetése a Mobilalkalmazás Szolgáltató általi üzemeltetésének 

megszüntetését vonja maga után, amelynek tényéről a Magyar Nemzeti Bank értesíti a Szolgáltatót. A 

Mobilalkalmazás üzemeltetésének megszüntetése nem érinti a Tanulók jelen ÁSZF 7.4. pontjában, a 

Mobilalkalmazás megszüntetésével érintett Beváltási Időszakra vonatkozóan írt jogát. 

  

6. Felhasználók köre, regisztráció  

  

Az MNB Digitális Diákszéf mobilalkalmazás használatára a Felhasználó egyéni regisztrációval, majd 

regisztrációjának e-mail útján történő megerősítésével jogosult. A nem valódi adatokkal regisztrált 

Felhasználó kizárható a Mobilalkalmazás használatából. A Mobilalkalmazás használata adatforgalommal jár. 

A Felhasználó a regisztrációval kötelezettséget vállal arra, hogy a profiljában feltüntetésre kerülő, az általa 

megadott vagy tárolt adatok, információk, fotók a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét 

nem sértik. 

 

6.1.  Felhasználók köre  

 

Felhasználók alatt az érvényesen regisztrált személyeket kell érteni. A Mobilalkalmazás használatára – annak 

céljára és a Tanuló életkorára tekintettel ‒ a Tanulót Szülője regisztrálhatja. A Mobilalkalmazás használatára 

két személyi kör jogosult: a jelen ÁSZF 6.2.1. pontjában meghatározott Szülők és a 6.2.2. pontjában 

meghatározott Tanulók.  

 

6.2.  Regisztráció  

 

6.2.1.    Szülő regisztrációja 

  

A Mobilalkalmazás használatára közvetlenül csak a Szülő regisztrálhat.   

 

A regisztráció során a regisztráló Szülőnek a vezeték- és keresztnevét, e-mail címét, születési dátumát kell 

megadni. A regisztráló Szülő opcionálisan jogosult telefonszámának és becenevének megadására. Választani 

kell továbbá egy jelszót. Amennyiben a kötelezően megadandó adatokat a Szülő nem tölti ki, a rendszer a 

regisztrációt nem fogadja el, továbblépést nem engedélyez. A regisztráció feltétele jelen ÁSZF és az 
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Adatkezelési tájékoztató elfogadása. Az ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató elfogadása esetén a Szülő és a 

Szolgáltató az ÁSZF-hez és az Adatkezelési tájékoztatóhoz kötve van.  

 

A Szülő a regisztráció végén e-mailt kap egy linkkel, amelyre kattintva az e-mail cím megerősítésre és a 

regisztráció véglegesítésre (jóváhagyásra) kerül. A regisztráció végén a Szülő PIN kódot ad meg (kétszer) az 

applikációba történő gyorsabb és kényelmesebb bejelentkezés elősegítése érdekében. 

 

A PIN kód kiválasztását követően a Szülő családja automatikusan létrejön a Szülő által megadott 

vezetéknévvel és a Szülő a családhoz rendelődik. Ezek után a Szülő az. ún. „Tanuló regisztráció” képernyőre 

kerül. További Tanulók regisztrációját a Szülő a későbbiekben is kezdeményezheti.  

 

6.2.2. Tanuló regisztrációja 

 

Tanuló Szülő általi regisztrációja során a Tanuló vezeték- és keresztnevét, e-mail címét, születési dátumát, a 

Szülő e-mail címét, a Tanuló iskolájának nevét, címét (kizárólag a település nevének kiválasztásával), 

évfolyamát és osztályát kell megadni. Választani kell továbbá egy jelszót a Tanuló részére. Amennyiben a 

kötelezően megadandó adatokat a Szülő nem tölti ki, a rendszer a regisztrációt nem fogadja el, továbblépést 

nem engedélyez. A regisztráció feltétele az Adatkezelési tájékoztató és jelen ÁSZF elfogadása, továbbá a 

Szülő azon nyilatkozata, miszerint ő a Tanuló törvényes képviselője.  

 

A Szülő által megadott adatokkal a Tanuló akár ugyanarról, akár másik készülékről is bejelentkezhet a 

mobilalkalmazásba a későbbiekben.  

 

7.   Diákszéf Érmek megszerzése, cseréje, felhasználása, pontvelem.hu webáruház    

  

7.1. Diákszéf Érmek megszerzése 

 

Diákszéf Érmek megszerzésére a Megtakarítási Időszakban van lehetőség. A Diákszéf Érmek különböző, a 

Mobilapplikációban előre meghatározott Diáktallér mennyiséget érhetnek. 

 

7.1.1. Sikeres kvízjáték 

 

A Digitális Diákszéf mobilalkalmazás használata során a Tanuló – életkorától függően – különböző 

mennyiségű, hosszúságú és nehézségű kvízjátékban jogosult részt venni. A Tanuló egy kvízjáték teljesítéséért 

a kvízkérdések sikerességével arányos diáktallér értékben szerez Diákszéf Érmeket. 

 

7.1.2. Szülő által kiosztható Diákszéf Érmek  

 

A Szülő havonta, minden hónapban azonos értékű és mennyiségű Diákszéf Érmet kap Tanulónként. A Szülő 

a családban lévő gyerekek számára minden hónapban maximum annyi Diákszéf Érmet juttathat a Szülő által 

egyoldalúan meghatározottak szerint zsebpénz, feladatért kiosztott jutalom vagy egyéb hozzájárulás 

formájában, amekkora összeget Tanulónként kap a Mobilapplikációban az adott hónapban.  

 

7.2. Közösségi funkciók, Diákszéf Érmek cseréje 

 

7.2.1. Közösségi funkciók 

 

A Mobilalkalmazás lehetőséget biztosít arra, hogy a Felhasználók közösségbe szerveződjenek és egymással 

(családon belül korlátozás nélkül, Tanuló másik Tanulóval) chateljenek és Barátokat hívjanak meg.  
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Tanuló a Mobilalkalmazásban már regisztrált másik Tanulót hívhat meg Barátként. A meghívás valós időben, 

QR kódos azonosítással történik.  

 

A Barátok korlátozottan látják egymás eseményfolyamában megjelenő eseményeket, ideértve a kvízjátékok 

sikeres teljesítése esetén elnyert ún. jutalomérmeket, a kvízjátékokban elért eredményeket, Diákszéf Érem 

felajánlásokat csere kezdeményezésével egymás részére, közösséghez csatlakozási eseményeket. 

 

7.2.2. Diákszéf Érmek cseréje 

 

A Tanuló a Diákszéfjében tárolt Diákszéf Érmeket Barátjával azonos Diáktallér összértékű Diákszéf Érmekre 

cserélheti. 

 

Diákszéf Érem cseréjét a Tanuló akként kezdeményezheti, hogy a Mobilalkalmazásban kiválasztja és zárolja 

a cserélni kívánt Diákszéf Érmeket (cserealap), és kiválasztja azon Barátját, akivel cserélni kíván. A 

Mobilalkalmazás ezt követően értesíti a Barátot a Tanuló csereszándékáról. Ha a Barát a felajánlott cserealapot 

a saját eszközeire el szeretné cserélni, a csereszándékot megerősíti, ellenkező esetben elutasítja a cserét. 

Elutasítás esetén a Mobilalkalmazás értesíti a csereszándékot kezdeményező Tanulót a csere elutasításáról, és 

eszközei zárolását feloldja.  

 

Csereszándék megerősítése esetén a Barát kiválasztja, hogy saját eszközei közül melyeket ajánlja fel a Tanuló 

cserealapjával szemben (ellenajánlat). A Mobilalkalmazás ellenőrzi a cserealap és az ellenajánlat értékének 

azonosságát, és egyezés esetén zárolja az ellenajánlat szerinti Diákszéf Érmeket és az ellenajánlatról értesíti a 

Tanulót. Az ellenajánlat elfogadása esetén a Mobilalkalmazás teljesíti az elszámolást és feloldja a cserealap és 

az ellenajánlat szerinti Diákszéf Érmek zárolását. Az ellenajánlat visszautasítása esetén a Barátok cserealap és 

ellenajánlat szerinti eszközei zárolását feloldja a Mobilalkalmazás.  

 

A cserealap és az ellenajánlat is korlátozott ideig, 1 óráig érvényes. Amennyiben ezen időszakon belül a 

cserealap/ellenajánlat nem kerül elfogadásra vagy visszautasításra, automatikusan érvényét veszíti.  

 

A Tanuló tetszőleges számú Diákszéf Érem cseréjét kezdeményezheti, azonban a fentiekben részletezett 

cserefolyamat ideje alatt a cserealap, illetve az ellenajánlat szerinti eszközök zárolva vannak, azaz azokat más 

cserefolyamatban nem tudja felhasználni.  

 

7.3. Megtakarítási célok 

 

A Tanuló a Megtakarítási Időszakban megtakarítási célokat hozhat létre, amelyhez Diáktallér értékeket 

rendelhet.  

 

7.4. Diákszéf Diáktallérok felhasználása, pontvelem.hu webáruház 

 

A Diákszéfben gyűjtött Diákszéf Diáktallérok a Beváltási Időszakban konkrét termékekre válthatók be a 

pontvelem.hu webáruházban.  

 

A Diákszéf Diáktallérok pontvelem.hu webáruházban, legalább a Beváltási Időszak végéig történő 

felhasználhatóságát a Pénziránytű Alapítvány támogatja. A Pénziránytű Alapítvánnyal szemben a Beváltási 

Időszak elteltét követően nem érvényesíthető igény a Diáktallérok beváltása iránt, azonban a Pénziránytű 

Alapítvány egyoldalú döntése alapján ezen időszak elteltét követően is jogosult biztosítani a Diáktallérok 

beváltását.  
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A beváltás feltétele a Tanuló regisztrációja a pontvelem.hu weboldalon.  

 

A Diákszéf Diáktallérok felhasználásának Tanuló általi kezdeményezésekor a Tanuló kiválasztja, hogy mely 

konkrét, milyen Diáktallér értékű Diákszéf Érmeit kívánja beváltani OkosPontra.  

  

A Diákszéf Diáktallérok OkosPontokra váltását követően az OkosPontok pontvelem.hu webáruházban történő 

felhasználásának feltételeire, így különösen, de nem kizárólagosan a termékek kiszállítására, átvételére, az 

esetleges készlethiány esetére a pontvelem.hu webáruház Általános szerződési feltételei az irányadók, e 

tekintetben a Szolgáltatót felelősség nem terheli.  

 

8. Jogok és kötelezettségek  

  

A Felhasználók a jelen ÁSZF-ben foglalt módon jogosultak a jogaikat gyakorolni, illetve kötelesek teljesíteni 

a kötelezettségeiket.  

  

A Tanulók kizárólag jelen ÁSZF-ben foglaltak alapján jogosultak az MNB Digitális Diákszéf mobilalkalmazás 

használatára, Diákszéf Érmek gyűjtésére, cseréjére és azok felhasználására a pontvelem.hu webáruházban.  

  

A Felhasználók kötelesek a Mobilalkalmazásba történő bejelentkezéshez szükséges jelszót és PIN kódot 

titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A 

Felhasználó teljes polgári- és büntetőjogi felelősséggel tartozik a Szolgáltató szerverén az általa elhelyezett 

vagy hálózatán továbbított információk és adatok jogszerűségéért.  

  

A Felhasználók nem élhetnek vissza semmilyen módon sem a Mobilalkalmazással, sem a Mobilalkalmazás 

honlapjával, vagy bármely, a Mobilalkalmazás igénybevétele során szerzett információval. Nem tölthetnek fel 

a Mobilalkalmazásba, vagy annak honlapjára olyan anyagokat, amelyek vírust, egyéb kártékony kódot 

tartalmaznak, vagy szerzői jogi védelem alá esnek. Nem használhatnak olyan berendezést, szoftvert, kódot 

vagy programot, melyek megkísérelnek beavatkozni a mobilalkalmazás, honlap rendeltetésszerű használatába.  

  

A Felhasználók jogosultak saját adatlapjukra profilképeket feltölteni. A fotók nem tartalmazhatnak feliratokat, 

melyek személyes adatokat tartalmaznak (pl.: telefonszám, e-mail cím, stb.). A Felhasználók nem jogosultak 

olyan képet vagy bármely más olyan anyagot közzétenni, amely ellentétes bármely jogszabállyal, 

rendelkezéssel, szabályzattal, vagy bármely harmadik személy jogait sérti, ideértve többek között a szellemi 

tulajdonhoz fűződő jogokat és a személyiségi jogokat. A Felhasználók adatlapját és profilképét a többi 

Felhasználó nem láthatja, a Felhasználók profilképe kizárólag akkor lesz látható a többi Felhasználó számára, 

amennyiben az adott Felhasználók egymásnak Barátai. Ennek feltételeit jelen ÁSZF 7.2.1. pontja tartalmazza.  

 

9. Szerzői jogvédelem, felelősség  

  

Az MNB Digitális Diákszéf mobilalkalmazás testreszabott applikációként, illetve annak tartalma, bármely 

részlete szerzői jogi védelem alatt áll, az azokkal kapcsolatos jogok gyakorlására a Magyar Nemzeti Bankot 

megillető jogokra figyelemmel a Szolgáltató jogosult. A Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül 

harmadik személyeknek tilos a Mobilalkalmazás tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában 

többszörözni, átruházni, terjeszteni vagy átdolgozni.  

  

A Mobilalkalmazás tartalma az eredetileg megfogalmazottak szerint, változtatás nélkül értendő.  
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A Magyar Nemzeti Bankot megillető használati jog terjedelmére figyelemmel jogosult Szolgáltató a 

Mobilalkalmazást, annak tartalmát módosítani, elérhetőségét korlátozni, megszüntetni, illetve biztosítani a 

Mobilalkalmazáshoz való hozzáférés folyamatosságát.  

 

Tekintettel arra, hogy a Honlap üzemeltetését a Magyar Nemzeti Bank végzi, így annak vonatkozásában 

rendelkezési jog gyakorlására a Magyar Nemzeti Bank jogosult.  A Honlap, illetve annak tartalma, bármely 

részlete szerzői jogi védelem alatt áll, az azokkal kapcsolatos jogok gyakorlására a Magyar Nemzeti Bank 

jogosult. A Magyar Nemzeti Bank előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Honlap tartalmának egészét vagy 

részeit bármilyen formában többszörözni, átruházni, terjeszteni vagy átdolgozni. A Magyar Nemzeti Bank 

hozzájárul a Honlap tartalmának, kivonatainak letöltéséhez, illetve kinyomtatásához otthoni, nem 

kereskedelmi célú felhasználás céljából. 

 

A Magyar Nemzeti Bank egyoldalú döntése alapján a Honlapot, illetve annak tartalmát bármikor egyoldalúan 

módosíthatja, elérhetőségét korlátozhatja, megszüntetheti, és nem garantálja a Honlaphoz való hozzáférés 

folyamatosságát.  

 

Szolgáltató a szerverein elhelyezett fájlokról, adatokról, beállításokról rendszeres időközönként biztonsági 

mentést készít, illetve mindent megtesz Felhasználó adatainak védelme érdekében. Az adatok mentéséről, az 

adatbázisok biztonságáról, a folyamatos fejlesztésekről Szolgáltató gondoskodik, de nem felel semmilyen 

kárért, melyet az internet működéséből adódó hardver, szoftver vagy hálózati hibából, illetve a Felhasználók 

által a Mobilalkalmazás, Honlap helytelen kezeléséből fakadó meghibásodások okozhatnak. A Szolgáltató és 

a Magyar Nemzeti Bank kizárja a felelősségét azokért a károkért, költségekért, veszteségekért, amelyek a 

Mobilalkalmazással, illetve a Honlappal kapcsolatban, azok használatából vagy használhatatlanságából, nem 

megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírusból, üzemzavarból, vagy más hasonló okból 

következnek be. A Szolgáltató kötelezettséget vállal ugyanakkor arra, hogy a Mobilalkalmazás elérését 

akadályozó vagy korlátozó hibát legfeljebb 5 munkanapon belül elhárítja.  

 

 

10. ÁSZF megszűnésének esetei és feltételei  

 

Jelen ÁSZF határozatlan időre jön létre, a Felhasználó bármikor, indoklás nélkül jogosult a Mobilalkalmazásba 

történt regisztrációját törölni, ebben az esetben vállalja, hogy a Mobilalkalmazás használata során a 

regisztráció törlésének időpontjáig összegyűjtött Diákszéf Érmei elvesznek. A Szolgáltató a Magyar Nemzeti 

Bank és a Pénziránytű Alapítvány döntése nyomán jogosult a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseket (és a 

Mobilalkalmazást) – jelen ÁSZF 6. pontjában foglalt eseten túl is – bármikor, indoklás nélküli megszüntetni, 

ebben az esetben a jelen ÁSZF hatálya alatt jóváírt Diáktallérok a felmondás közlését követő 30 napon belül 

használhatók fel, illetőleg vehetők igénybe. A Mobilalkalmazás beszüntetéséről a Szolgáltató e-mailen 

keresztül értesíti a Felhasználókat.  

  

11. ÁSZF módosítása  

  

Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására.  

  

Az ÁSZF módosításáról a Szolgáltató a Mobilalkalmazásban, illetve a Honlapon tájékoztatja a Felhasználókat. 

A tájékoztatás tartalmazza a pontos utalást az ÁSZF módosított rendelkezéseire, a módosítás hatályba 

lépésének időpontját, a módosított ÁSZF elérhetőségét, a Felhasználókat megillető, azonnali hatályú 

felmondás feltételeiről szóló tájékoztatást. Amennyiben a Felhasználó a módosítást nem kívánja elfogadni, a 

hirdetmény szerinti tájékoztatásban megjelölt hatályba lépési határidőtől számított 30 napon belül azonnali 
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hatállyal jogosult írásban felmondani. A határidő lejárta után az ÁSZF módosítását a Felhasználó részéről 

elfogadottnak kell tekinteni.  

  

12. Adatvédelem és Egyéb rendelkezések 

  

Adatvédelem kapcsán lásd jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képező, külön okiratba foglalt 

Adatvédelmi tájékoztatót. 

  

A Felhasználó a Mobilalkalmazással kapcsolatos észrevételeit, vagy a Mobilalkalmazás fejlesztésére 

vonatkozó ötleteit a Szolgáltató e-mail címére e-mailben jogosult eljuttatni. Felhasználó ezzel feljogosítja a 

Szolgáltatót, hogy Felhasználó ötleteit, észrevételeit további ellentételezés nélkül, ingyenesen, területileg, 

időben, a felhasználás módjára és mértékére nézve korlátozás nélkül felhasználja, változatlanul vagy 

átdolgozott formában a Mobilalkalmazásba beépítse.  

  

Jelen szerződésben foglalt bármely jog Szolgáltató által történő késedelmes érvényesítése, illetve 

érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást, illetve valamely jog 

részleges vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését.  

  

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a mindenkor 

hatályos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.  

  

Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi a külön okiratba foglalt Adatvédelmi tájékoztató és 

Játékszabályzat, a honlapon és a Mobilalkalmazásban található, a Szolgáltató által közzétett minden 

információ. A Felhasználók kötelezettséget vállalnak arra, hogy ezen dokumentumoknak, tartalmaknak 

megfelelően gyakorolják jogaikat, teljesítik kötelezettségeiket.  

  

 

Budapest, 2020. szeptember 15.  


