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UNILEVER ENGINEER’S LEAGUE 

ESETTANULMÁNYI VERSENY  

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT 
 

 

1. Az UNILEVER Magyarország Kft. (1138 Budapest, Váci út 121-127/D, továbbiakban: 

Szervező) által szervezett esettanulmányi versenyen (továbbiakban: Verseny) kizárólag 

természetes személy vehet részt, aki nem esik a 9. és 10. pontban meghatározott kizárt 

személyek körébe, és aki a Verseny jelentkezési időtartama alatt 

www.facebook.com/mernokokligaja weboldalon regisztrál 3 fős, egyetemista/főiskolai 

hallgatókból álló csapatával (továbbiakban: Játékosok) – amely után a kiválasztott Játékosok 

egy, az Unilever által kidolgozott esettanulmányt (továbbiakban: Esettanulmány) oldanak meg 

és ezt a 2. pontban meghatározott határidőn belül visszaküldik a Szervező részére. Nem előírás, 

azonban az Esettanulmány jellegéből adódóan előnyt jelent, ha műszaki területen 

tanulmányokat folytató  tagja van a csapatnak.  

  

1.1 A Versenyben való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat 

automatikus elfogadását jelenti.  

1.2 Az Esettanulmánynak az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:  

 

1.2.1 Az Esettanulmány címe: A Játékosok által szabadon választható 

1.2.2 Az Esettanulmány műfaja: Prezentáció, angol nyelven 

1.2.3 Az Esettanulmány terjedelme: Bevezető és befejező slide-dal együtt 

maximum 20 slide. Ezen felül egyéb adatokat tartalmazó slide-ot is 

tartalmazhat a prezentáció, kizárólag eltüntetett (hide) formában. A 

prezentációt a csapatoknak maximum 15 perc alatt kell előadnia.  

1.2.4 Az Esettanulmány formátuma: Power Point prezentáció 

1.2.5 Tartalmi kikötések: Angol nyelvű megoldásokat fogadunk, ezen kívül egyéb 

tartalmi kikötés nincs. 

1.2.6 Az Esettanulmány eredetisége: A Játékban kizárólag eddig még máshol meg 

nem jelent, fel nem használt Esettanulmánnyal (művel) lehet részt venni. 

Amennyiben ugyanazt a pályamunkát több Játékoscsapat is benyújtja, a 

Szervező az elsőként beérkezett Esettanulmányt tekinti eredetinek, azaz az 

elsőként beérkezett Esettanulmány vesz részt a Játékban, de a Szervező úgy is 

dönthet, hogy valamennyi azonos Esettanulmányt kizárja a Játékból 

(különösen, de nem kizárólagosan abban az esetben, amennyiben az érkezési 

sorrend nem vagy nem teljes biztonsággal állapítható meg).        

1.2.7 A Játékosok mint szerzők: Az Esettanulmányt csak az küldheti be, azaz 

Játékosok, nyertesek csak azok lehetnek, akik a mű készítői, szerzői.  

1.2.8 A Játékosok az Esettanulmány beküldésével igazolják, hogy a Játékban való 

részvétele semmilyen módon sem sérti harmadik személyek (személyiségi, 

szerzői stb.) jogait, és minden esetlegesen érintett 3. személytől rendelkezik 

megfelelő felhatalmazással a Játékban való részvételre, az Esettanulmány 

beküldésére. A Játékosok szavatolják, hogy harmadik személyeknek nincs 

olyan joga, amely a Szervezőt az Esettanulmány jelen Részvételi- és 

Játékszabályzat szerinti felhasználásában korlátozná vagy megakadályozná 

(így különösen, de nem kizárólagosan: a Játékosok semmiképpen sem 

küldenek be másoktól átvett, lemásolt, átdolgozott műveket). 

1.2.9 Az 1.2.6-1.2.8, 1.3 pontokban foglaltak betartásáért a Játékosok teljes körű 

anyagi felelősséggel tartoznak úgy a Szervező, mint harmadik személyek 

felé. Az 1.2.6-1.2.8 pontban foglaltak Játékosok általi betartását a Szervező 
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nem köteles ellenőrizni, és azok Játékosok általi be nem tartásáért a Szervező 

semmilyen módon sem felel. 

1.3 A Játékosok az Unilever részére visszavonhatatlanul kizárólagos, teljes körű 

és korlátozásmentes felhasználási jogot engedélyeznek valamennyi, a Szerzői 

jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) III. fejezetében meghatározott 

vagyoni jog, felhasználási forma vonatkozásában. Ennek alapján az Unilever 

különösen, de nem kizárólagosan:  

 - az Esettanulmányt (továbbiakban: Mű)  korlátozásmentesen átdolgozhatja 

(így különösen, de nem kizárólagosan: jogosult a Művet stilisztikailag, 

helyesírásilag, javítani, átdolgozni és illusztrációkkal ellátni), többszörözheti 

és terjesztheti (bármilyen reklámhordozón); 

- korlátozás nélkül jogosult a Műre vonatkozó jogait harmadik személyekre 

átruházni, a Műre vonatkozóan harmadik személyeknek további felhasználási 

jogot engedélyezni;  

- korlátozás nélkül jogosult a Művet bármilyen adathordozón, módon rögzíteni 

és átmásolni (kép-, hangfelvétel, számítógép, elektronikus adathordó stb.);  

- saját egyoldalú döntése alapján akár közvetlenül, a saját nevében is jogosult 

fellépni a szerzői jog megsértése esetén a jogsértővel szemben, akár az Szjt 

98. paragrafusának (1.) bekezdésében írt felhívási kötelezettség és határidő 

mellőzésével is.  

A Szervezőt ezen jogok területi (akár külföldön is) és időbeli korlátozás nélkül illetik 

meg. A Szervezőt a felhasználás módját és mértékét illetően sem köti korlát.  

1.3.1 A Játékos kijelenti, hogy a Művel kapcsolatos jelen Részvételi- és 

Játékszabályzat szerinti jogoknak az általa történő átengedése és a Mű 

végleges átadása a Szervező részére ingyenesen történik. 

1.3.2 A Játékos tudomásul veszi, hogy a Szervezőt nem terheli hasznosítási 

kötelezettség a Művel kapcsolatban. 

1.3.3 A létrehozott Művet a Játékosok sem saját maga nem használhatják, sem 

harmadik személynek arra engedélyt nem adhatnak, a Művel semmilyen 

formában sem rendelkezhetnek.  

1.3.4 A Játékosok az Esettanulmány beküldésével hozzájárulnak ahhoz is, hogy a 

Szervező arra irányuló felszólítása esetén aláírják a jelen Részvételi- és 

Játékszabályzatban foglaltakkal - különös tekintettel az 1.2, 1.3 pontokban 

foglaltakra - azonos tartalmú megállapodást; az aláírás bármilyen okból 

történő elmaradása pedig semmilyen körülmények között nem jelenti a jelen 

Részvételi- és Játékszabályzatban foglaltak el nem fogadását. 

1.3.5 A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Szervező a beérkező Esettanulmányt 

(Művet) az elvárható maximális gondossággal kezeli, azonban a Játék 

lezárását követő megőrzésre, visszaszolgáltatásra nem vállal kötelezettséget.  

2. A Versenyre jelentkezés 2021. február 26. napjától 2021. március 15. 23:59-ig tart. 

Ezután a Szervező 2021. március 16. éjfélig elküldi a kidolgozandó esettanulmányt a 

Játékosok által megadott e-mail címre (a csapat minden tagjának e-mail címére). A 

megoldott Esettanulmány Szervezőhöz történő beérkezésének határideje 2021. április 9. 

23:59. Az elkészült Esettanulmányt arra az e-mail címre kell beküldeni, amelyről a 

Játékosok az Esettanulmányt kapták. 

 

3. A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software 

bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett Pályázatokért. 
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Az Esettanulmány elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a megérkezés 

bizonyítékaként. 

 

4. A csapatok 2021. április 16-án, a Szervező által megadott helyen és időpontban, angol 

nyelven prezentálja a megoldott Esettanulmányt a Szervező szakmai zsűrije előtt az 

Unilever Veszprémi és Nyírbátori gyáraiban. A szakmai zsűri tagjai a magyarországi 

Unilever felsővezetői csapatából, illetve a neves egyetemi oktatókból kerülnek ki. 

 

5.  A Verseny fődíját, valamint a 2. és 3. helyezést a Szervező szakmai zsűrije ítéli oda. 

 

• A Verseny fődíja – minden csapattag számára: egy Apple iPhone 12 mini 64GB 

okostelefon. 

• A 2. helyezett csapat nyereménye – minden csapattag számára – egy iPhone Xr 

(2020) 64GB okostelefon 

• A 3. helyezett csapat nyereménye– minden csapattag számára – egy iPhone SE 

(2020) 64 GB okostelefon. 

 
 

6. A tárgyi nyeremények átadására a nyertessel egyeztetett időpontban személyesen kerül sor. 

 

6.1 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén 

bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt 

(ajándékot/díjat) másik nyereménnyel (ajándékkal/díjjal) helyettesítsen a jelen 

Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb 

értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el. 

 

7. A nyeremények másra át nem ruházhatók, és pénzre át nem válthatók. A nyereményhez 

tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, a Játékost terhelik. 

8.  

9. A Versenyből ki vannak zárva a Szervező Unilever Magyarország Kft. dolgozói és ezen 

személyek Ptk. 8:1.§. (1.) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 

 

10.  A Versenyben a 18 év alatti vagy cselekvőképességükben egyéb okból korlátozott vagy 

cselekvőképtelen személyek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.  

 

11. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes Játékos ilyen 

igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával 

szemben érvényesítheti, akit a Szervező a nyeremény átadásakor a nyertes számára 

megjelöl. 

 

12. A Versennyel kapcsolatos információk és a Játék hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata a 

www.facebook.com/mernokokligaja internetes oldalon jelenik meg. 

 

13. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett 

promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást 

követ el. 

 

14. A Játékos a Versenyben való részvétellel önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelen 

Részvételi- és Játékszabályzattal bekért, a Verseny során - általa megadott - személyes 

adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Verseny lebonyolítása 

céljából minden további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a 
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Szervező Unilever Magyarország Kft, aki az adatokat a természetes személyeknek a 

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet (GDPR), valamint a további vonatkozó 

jogszabályok rendelkezései szerint kezeli. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes 

hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont). A Szervező az adatokat addig kezeli, 

ameddig azokra a Játék lebonyolítása céljából, illetve adózási célból szükség van. 

 

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje és a 

hozzájárulását visszavonja, a személyes adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban 

indoklás nélkül kérheti a következő címeken:  

Unilever Magyarország Kft 1138 Budapest, Váci út 121-127. 

vagy a következő e-mail címen: unilever.privacy@unilever.com 

 

A törlési kérelemnek a Szervező a lehető legrövidebb időn belül eleget tesz. A Játékos 

ugyanezen a címen, illetve e-mail címen élhet a további jogaival is: kérheti a rá vonatkozó 

személyes adatokhoz való hozzáférést, azokról tájékoztatás adását, kérheti a személyes 

adatok helyesbítését, azok kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatai kezelése 

ellen, illetve élhet adathordozhatósági jogával. 

 

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy  

- amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges személyes adatait vagy 

amennyiben a hozzájárulását visszavonja, a személyes adatok törlését kéri, az 

lehetetlenné teszi a Versenyben való részvételét és a Versenyből való kizárásához vezet; 

valamint 

- amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által 

kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni. 

A Játékos tudomásul veszi továbbá, hogy a hozzájárulás visszavonása (adatok törlése) nem 

érinti a visszavonás (törlés) előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés 

jogszerűségét. 

 

A Szervező által kezelt személyes adatokat kizárólag a verseny szolgáltatásához, nyeremény 

szolgáltatásának, kézbesítésének idejéig használja fel. A Szervező Unilever Magyarország 

Kft a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos 

előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül. Az adatkezeléssel 

kapcsolatban az Unilever cégcsoport adatvédelmi tisztségviselőjével az 

unilever.privacy@unilever.com e-mail címen léphet kapcsolatba, jogorvoslatért pedig 

bírósághoz (akár lakóhelye, tartózkodási helye szerint) vagy az illetékes adatvédelmi 

hatósághoz, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 

(NAIH, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, ugyfelszolgalat@naih.hu,  

http://www.naih.hu/) fordulhat. 

Tájékoztatjuk, hogy az Unilever cégcsoport adatkezelési szabályzatai ezeken a linkeken 

érhetőek el: Adatvédelmi Nyilatkozat, Sütikre Vonatkozó Nyilatkozat (valamint a 

www.unilever.hu – és valamennyi további, az Unilever cégcsoport tulajdonában álló – 

weboldalon). 

Budapest, 2021.02.22. 

     

 UNILEVER Magyarország Kft. Szervező 
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