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2022. „Best Young Driver”  

Közlekedésbiztonsági és ügyességi verseny 

 

VERSENYKIÍRÁS 

 

A verseny szervezője: 

 

➢ Magyar Autóklub (1043 Budapest, Berda József u. 15.) 

 

A verseny célja: 

 

➢ 18-26 év közötti fiatalok közlekedésbiztonsági tudásának fejlesztése, helyes 

közúti közlekedésre való nevelése, versenyzési lehetőség biztosítása, az FIA 

Nemzetközi Best Young Driver elnevezésű verseny nemzetközi döntőjén 

résztvevő magyar csapat kiválasztása 

 

A verseny résztvevői:    

 

➢ 1995. október 10 - 2004. augusztus 26. között született nők és férfiak 

➢ érvényes B kategóriás jogosítvánnyal rendelkezők 

 

 

A verseny lebonyolítása: 

A verseny felmenő rendszerű és elméleti, valamint gyakorlati részből áll.  

A versenyre nevezni az online elméleti teszt kitöltésével egyidejűleg lehetséges.  

 

Elméleti verseny: az elméleti verseny online kerül megrendezésre. A legtöbb 

pontszámot elért, és részvételi feltételeknek megfelelő 10 fő nő és 10 fő férfi kerül a 

gyakorlati döntőbe. 

➢ Időpont: 2022. június 27 – július 10. között 

➢ Helyszín: az alábbi linken érhető el  

https://online-kerdoiv.com/index/q/h/aff78a378caabf5ae4f085df5b829d15  

➢ Eredményhirdetés: 2022. július 31. napjáig, a versenyző által megadott e-

mail elérhetőségen.  

Gyakorlati döntő: 

➢ Időpont: 2022. augusztus 27. 

➢ Helyszín: Magyar Autóklub Közlekedésbiztonsági és Oktatási Park  

                1043 Budapest, Berda József utca 15.      

 

https://online-kerdoiv.com/index/q/h/aff78a378caabf5ae4f085df5b829d15
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A gyakorlati döntőn a legjobb egyéni teljesítményt nyújtó 2 fő (1 fő nő és 1 fő férfi) 

kvalifikálja magát a nemzetközi versenyre. 

 

A verseny díjazása 

 

Helyezés Díj 

I. Kiutazási lehetőség a nemzetközi döntőre + Standard tagság 1 évre  

II. Páros belépőjegy a Rally Hungary 2022 versenyre + Standard tagság 1 évre  

III. Élmény vezetéstechnikai tréning*+ Standard tagság 1 évre  

IV-X. Standard tagság 1 évre  

 

*Élmény vezetéstechnikai tréning a III. helyezett női és férfi versenyző által egyeztetett 

ugyanazon időpontban kerül megszervezésre, melyre további 3-3 főt hozhatnak magukkal. 

 

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Magyar 

Autóklub és a nyertesek kötelesek együttműködni. 

 

A Magyar Autóklub vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül 

alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban 

közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is 

vállalja. A Magyar Autóklub nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), 

felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb 

költségek megfizetését (ide nem értve a nemzetközi döntőre történő kiutazás utazási 

költségét). 

 

A nemzetközi verseny: 

 

➢ Időpont: 2022. október 8-10. 

➢ Helyszín: Spanyolország, Madrid 

 

A Magyar Autóklubot az összesített versenyben első helyen végzett nő és első 

helyen végzett férfi versenyző képviseli a nemzetközi döntőn, míg a 2. 

helyezettek tartalékversenyzők.  

 

Személyes adatok kezelése: 

 

A résztvevő a versenyre való nevezésének benyújtásával hozzájárulását adja az 

annak során megadott, illetve esetleges díjazása esetén a nyeremény átvételéhez 

szükséges adatainak a versennyel összefüggésben szükséges kezeléséhez.  

 

A Magyar Autóklub a résztvevők személyes adatait az információs önrendelkezési 

jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Európai 

Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet előírásai szerint kezeli. A Magyar 

Autóklub az általa végzett adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást az Adatkezelési 

Szabályzata útján közli, amely megtalálható a Magyar Autóklub valamennyi 

ügyfélszolgálati pontján, illetve a www.autoklub.hu weboldal alábbi linkjén: 

http://www.autoklub.hu/
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https://www.autoklub.hu/adatvedelem/   

 

A versennyel kapcsolatos egyéb rendelkezések:  

 

➢ A szervező az országos gyakorlati versenyen a résztvevők számára 

gépjárművet biztosít. 

➢ A gyakorlati versenyen orvos jelenléte biztosított. 

➢ A szervező a gyakorlati versenyen bekövetkezendő személyi és tárgyi 

sérülésekért felelősséget nem vállal. 

➢ Minden résztvevő a gyakorlati versenyen saját felelősségére indul. 

➢ A résztvevő a versenyen történő részvételével hozzájárul ahhoz, hogy 

nyerés esetén a neve a nyereményével együtt közzétételre kerüljön a 

Magyar Autóklub honlapján, Autósélet c. magazinjában és közösségi 

média felületein. 

➢ A résztvevő a nevezésének benyújtásával a jelen versenykiírásban foglalt 

valamennyi feltételt tudomásul veszi és elfogadja. 

 

NEVEZÉSI DÍJ NINCS! 

 

➢ A gyakorlati versennyel kapcsolatos minden egyéb tudnivalóról a résztvevők a 

döntőbe jutásról szóló értesítéskor kapnak tájékoztatást.   

➢ Vitás esetekben a Magyar Autóklub dönt. 

 

Magyar Autóklub  

1043 Budapest, Berda József utca 15. 

E-mail: kozlekedesbiztonsag@autoklub.hu 

weboldal: www.autoklub.hu 

 

Kelt: Budapest, 2022. június 24. 

 

 

Magyar Autóklub  

1043 Budapest, Berda József utca 15. 

   weboldal: www.autoklub.hu 
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