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„Digitális Tanuló Elektronikus Aláírással” játék  

Játékszabályzat 

Verzió: 3, Hatályos: 2022.05.01. 

Az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesületének „Digitális Tanuló Elektronikus 

Aláírással” elnevezésű játékának részvételi feltételei 

A Játékszabályzat az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete (székhely: 1133 Budapest, 

Kárpát utca 11. I/8., a továbbiakban: "ISZE") által a Magyar Elektronikus Aláírás Szövetség Egyesület 

(székhely: 1038 Budapest, Szentháromság u. 26., a továbbiakban: „MELASZ”) közreműködésével 

szervezett „Digitális Tanuló Elektronikus Aláírással” ingyenes játék (továbbiakban: Játék) részvételi 

feltételeit és egyéb szabályait tartalmazza. 

A Játékos a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül elfogadja a jelen Játékszabályzatban 

foglalt részvételi feltételeket és a kapcsolódó adatkezelési feltételeket. 

1. A JÁTÉKRA VONATKOZÓ FŐBB INFORMÁCIÓK 

1.1. A Játék időtartama 

A Játék 2022. május 1-től kerül meghirdetésre az ISZE honlapján 2022. szeptember 30-ig. 

1.2. A Játék szervezőjének adatai 

Cím: Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete, 1133 Budapest Kárpát utca 11. I/8. 

E-mail cím:  kapcsolattartás:  isze@isze.hu  

 játék:  ealairas@isze.hu, 

Weboldal: https://isze.hu/ealairas   

1.3. A Játékban részt vevő személyek köre 

A Játék időtartama alatt az ISZE kihívás erre a célra létrehozott email címére PDF dokumentumot küldő, 

és azt azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítéssel hitelesítő középiskolai vagy 

középiskolában tanító tanárok (továbbiakban: tanár Játékos) és minősített elektronikus aláírással 

hitelesítő diákok (diák Játékos). 

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a jutalommal kapcsolatos érdemi 

ügyintézésre, valamint a jutalom átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. 

Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.  

A Játékra jelentkezni tanár Játékos által az ISZE részéről előre elkészített PDF dokumentum 

hitelesítésével és beküldésével, diák Játékos által pedig a tanár Játékos által hitelesített PDF 

dokumentum minősített elektronikus aláírásával és beküldésével lehet az ealairas@isze.hu email címen. 

2. A JÁTÉK MENETE 

A Játékban való részvételhez a tanár a https://isze.hu/ealairas oldalt felkeresi, majd az ott található PDF 

dokumentumot letölti, és hitelesíti azt azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítéssel (AVDH), a 

segédletekben előírt módon. Az így hitelesített dokumentumot a Játékhoz szükséges további adatokkal 

kiegészítve beküldi az ealairas@isze.hu email címre, ezzel jelentkezve a kihívásra. A tanár Játékos ezt 
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követően hozzáférhetővé teszi az általa hitelesített PDF dokumentumot a résztvevő diák Játékosok 

számára, akik a Játék időtartama alatt a segédlet alapján elvégzik ennek a PDF dokumentumnak a 

hitelesítését az eSzemélyi igazolványuk minősített aláírásának segítségével. Az aláírt PDF 

dokumentumot el kell juttatni az ealairas@isze.hu email címre. Minden érvényes aláírással rendelkező 

PDF dokumentum 1 (azaz egy) pontot ér. Egy diák csak egy aláírt PDF dokumentumot küldhet be a 

játékba. 

A hitelesítések végrehajtását leíró segédletek a https://isze.hu/ealairas weboldalon hozzáférhetők. A 

játékosok a hitelesítések elvégzése során áttekintést kapnak az azonosításra visszavezetett 

dokumentumhitelesítés (AVDH) és az eSzemélyivel készített minősített elektronikus aláírás fogalmáról, 

működéséről. 

A PDF dokumentum beküldésére a Játék első napjának 0:00 órájától a Játék utolsó napjának 24:00 

órájáig van lehetőség. 

3. KIZÁRÁS A JÁTÉKBÓL 

A játékban nem vehetnek részt: 

- az ISZE és a MELASZ vezető tisztségviselői, 

- 14. életévüket be nem töltött személyek. 

A Játékból kizárható: 

- aki a jelen Szabályzat rendelkezéseit megszegi; 

- aki nem valós vagy harmadik személy adatait adja meg a Játék során; 

- aki nem, vagy nem megfelelően hitelesített PDF dokumentumot küld be a játékba, 

- aki több hitelesített PDF-et küld be a játékba, 

- aki nem küldi be az összes előírt PDF dokumentumot a játékba. 

3.1. A Játékban való részvétel feltétele 

A Játékban való részvétel feltétele egyrészről az ISZE által előre elkészített PDF dokumentum letöltése, 

tanár Játékos általi hitelesítése, és előzetes beküldése az ealairas@isze.hu email címre a tanár Játékos 

iskolájának és iskolája címének, továbbá az iskola tanulói létszámának megadásával együtt, amivel a 

tanár Játékos jelzi a Játékban való részvételi szándékát. Másrészről feltétel még az előzetesen a tanár 

Játékos által hitelesített PDF dokumentumok diák Játékos által minősített elektronikus aláírással és 

minősített időbélyeggel történő ellátása és eljuttatása az ealairas@isze.hu email címre. A 16. életévüket 

be nem töltött diák Játékosok ezen felül a „Szülői adatkezelési hozzájárulás” dokumentumot a szülői 

felügyeletet gyakorló személy által aláírva is kötelesek beküldeni. 

A Játékos magára nézve kötelezőnek elfogadja a jelen Szabályzatban foglaltakat, és hozzájárul 

személyes adatai kezeléséhez. 

A jutalmak másra át nem ruházhatóak, készpénzre át nem válthatóak. 

3.2. A jutalom 

A Játék végén az ISZE mindhárom kategória első három helyezettje részére (tanár Játékos – ha az adott 

kategóriában többen vannak: kijelölt tanár Játékos – szervezésében térítés- és költségmentesen biztosítja 

a VALI honlapon regisztrált „Elektronikus ügyintézési alapok” 30 órás tanfolyamának elvégezhetőségét 

a tanár Játékos által megjelölt helyszínen, és a tanár Játékos által megnevezett legfeljebb 15 fő részére 

jelenléti képzés formájában, előre egyeztetett időpontokban. 
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A játék során minden hónapban az első 10 eSzemélyivel aláírt PDF dokumentum diák Játékos aláíróját 

bruttó 5.000 Ft utalvánnyal jutalmazza az ISZE. A sorrendet a minősített időbélyegben szereplő 

időpontok alapján határozzuk meg, a játék lezárását követően, hogy a beküldés sorrendje ne 

befolyásolhassa az aláírás sorrendjét. 

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

A jutalmakra jogosultak kihirdetése 2022. október 7-én 12:00 órakor történik. A kihirdetés helyszíne: 

ISZE székhelye (Kárpát utca 11. I/8., 1133), a kihirdetésről minden esetben jegyzőkönyv készül. Az 

ISZE a nyerteseit az eredményhirdetést követően 48 órán belül értesíti a jutalom átvételének részleteiről. 

Az ISZE a tanár Játékos és diák Játékos nyertesek értesítését a tanár Játékos által megadott e-mail 

elérhetőségen kísérli meg. 

A nyertes magánszemély részéről nem merül fel adófizetési kötelezettség. A nyeremény átvételekor az 

ISZE nyilatkozat kitöltését kér a Tao tv. 3. számú melléklet 13. pontja alapján, ahol a juttatott nyeremény 

kapcsán a magánszemély arról nyilatkozik, hogy a juttatás adóévében nem végzett vállalkozási 

tevékenységet, vagy a nyereményt nem a vállalkozási tevékenységével összefüggésben kapta, vagy a 

vállalkozási tevékenysége után adófizetési kötelezettsége nem keletkezik. 

A Játékos köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni. Az ISZE nem vállal felelősséget az 

olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Játékos nem a kellő körültekintéssel 

járt el a Játékban való részvétel során. 

A Játékosok kötelesek együttműködni a jutalom átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek 

eleget és a jutalom átvétele meghiúsul 2023. június 30-ig, a jutalom a továbbiakban nem vehető át és az 

ISZE-t semmilyen felelősség nem terheli. 

Az ISZE minden tőle elvárhatót megtesz a Játék tisztaságáért, jelen részvételi feltételek szerinti 

lefolyásáért. 

Az ISZE fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben az ISZE felfüggeszti 

vagy megszakítja a Játékot, erről tájékoztatják a Játékosokat. 

Az ISZE a jelen Szabályzatot a https://isze.hu/ealairas honlapon teszi közzé. Az ISZE fenntartja a jogot, 

hogy jelen Szabályzatot indokolt esetben módosítsa. A megváltoztatott Szabályzatot azonnal közzéteszi 

a https://isze.hu/ealairas honlapon, a korábbi Szabályzattal azonos helyen és módon, illetve elküldi a 

Játékosoknak e-mailben. 

Az ISZE fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen 

(számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a Játék szellemével 

bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott 

gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból. 

Az ISZE kizárja a felelősségét a weboldal, email rendszer és online felületek rajta kívülálló okokból 

történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap, email, vagy online felületek nem vagy 

korlátozottan használhatók, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak 

érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. 

Az ISZE kizárja a felelősségét minden, a weboldalt, email rendszert, online felületeket, illetve az azt 

működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért 

támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak ajándékaikat illetően, úgy ezen esetekre 

az ISZE semminemű felelősséget nem vállal. 
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Az ISZE kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, 

hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz 

kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. 

Az ISZE nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre 

állásáért és működéséért, harmadik személyek tevékenységéért. 

Az ISZE minden tőle ésszerűen elvárható intézkedést megtesz, hogy a Játékban való részvétel 

valamennyi széles körben használt számítógéptípuson, operációs rendszeren, valamint internetes 

böngészőprogramban lehetséges legyen, nem garantálja ugyanakkor és nem is felel azért, hogy a Játékos 

milyen hatékonysággal tudja használni a Játékban való részvétel során a különböző rendszereket. 

5. ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK 

Az ISZE a Játék során a személyes adatokat az Adatkezelési Tájékoztató szerint kezeli. A tájékoztató 

megtekinthető a https://www.isze.hu/ealairas weboldalon. A Játékos a részvétellel minden további 

jogcselekmény nélkül elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt adatkezelési feltételeket. 

 

6. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

A Játékos a Szabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a jelen 

Játékszabályzatban rögzített részvételi feltételeket, és azokat feltétel nélkül elfogadta. 
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