
JÁTÉKSZABÁLY 
„Együtt az úton” Biztonságban – Közlekedésbiztonsági Vetélkedő 

 
 

A vetélkedő szervezője: 
A Magyar Autóklub (1043 Budapest, Berda József u. 15.) a Fékezd Magad Alapítvány 
megbízásából (1043 Budapest, Berda József u. 15.) közlekedésbiztonsági vetélkedőt szervez 
(továbbiakban: Játék) a jelen Játékszabályban foglaltak alapján. 
 
A Játékban részt vevő személy: 
A Játékban részt vehet minden olyan 10-15 év közötti személy, aki 

• 2022. május 2-ig adatai megadásával (név, e-mail cím, postacím) jelentkezik a 
négyfordulós vetélkedőre, majd 

• 2022. május 2. és június 27. között kitölti az e-mail útján megkapott mind a négy KVÍZ 
lapot, és visszaküldi azt a jelen Játékszabályban meghatározott határidőre. 

 
A vetélkedő az alábbi weboldalon érhető el: https://www.autoklub.hu/kviz/ 
 
A Játékban történő részvételhez a cselekvőképtelen kiskorú feletti szülői felügyeleti jog 
gyakorlására jogosult személy hozzájáruló nyilatkozata szükséges. Ennek hiányában a 
jelentkezés érvénytelennek tekintendő és a Magyar Autóklub az adatokat haladéktalanul törli. 
A hozzájáruló nyilatkozatot a palyazat.fma@gmail.com címre várjuk! 
 
A Játék időtartama alatt egy játékosnak összesen 4 különböző KVÍZ lapot kell kitöltenie.  
A Játék szervezője a regisztrált e-mail címek mindegyikére kiküldi a feladatlapok elérhetőségét 
(online link), a kitöltést és a beküldést is ezen a megjelölt linken lehet megtenni. 
 
A Játék időtartama: 
2022. május 2. - 2022. június 27.  
 
KVÍZ lapok témája, kiküldésének, valamint kitöltésének határideje:  
 

KVÍZ lapok témája Kiküldés időpontja Kitöltés/beküldés határideje 

A közlekedés általános 
jellemzői 

2022. május 2. 2022. május 15. 24 óra 

Közlekedési eszközök 2022. május 16. 2022. május 29. 24 óra 

Közlekedési szabályok és 
bűncselekmények 

2022. május 30. 2022. június 12. 24 óra 

Közlekedési szituációk 2022. június 13. 2022. június 27. 24 óra 

 
Pontozás:  
A végeredményt a vetélkedő KVÍZ feladatainak és kifejtős kérdésére adott válaszok értékelése 
során megszerzett pontok összege határozza meg.  
A vetélkedő során KVÍZ feladatok minden helyes válasza egy pontot ér.  
A kifejtős kérdés pontozása: 

• Szakmaiság: 0-10 pont 
• Egyediség/kreativitás: 0-10 pont 

Pontegyezés esetén a kifejtős kérdések határozzák meg az eredményeket.  
 
Eredményhirdetés: 2022. július 8. 
 
Nyeremények, nyertesek:  
A vetélkedő során a KVÍZ lapok kiértékelése alapján a három legtöbb pontszámot elért 
játékos díjazásban részesül: 
1 hely: 1 db elektromos roller (Mi Electric ScooterEssential) 
2. hely: 1 db városi roller (Roller Town 7 XL) 
3. hely: 1 db városi roller (Roller Town 5 XL) 

https://www.autoklub.hu/kviz/
mailto:palyazat.fma@gmail.com


 
A nyeremények pénzre nem válthatók és más nyereményre nem cserélhetők be. 
 
A Játék nyerteseit a Magyar Autóklub az eredményhirdetés időpontjától számított 3 
munkanapon belül értesíti a megadott e-mail címen keresztül, amely során pontosításra 
kerülnek a nyeremény átvételének részletei. 
 
A nyertesekkel a kapcsolatot a Magyar Autóklub munkatársai veszik fel az általuk megadott 
elérhetőségeken. A nyertesek kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. 
Amennyiben ennek a felhívást követő 30 napon belül sem tesznek eleget, és a nyeremény 
átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Játék szervezőit 
semmilyen felelősség nem terheli. 
 
Személyes adatok kezelése: 
A játékos a Játékban történő részvétel feltételeinek teljesítésével hozzájárulását adja a 
nevének, e-mail címének és postacímének, valamint amennyiben nyertese lesz a játéknak, a 
nyeremény eljuttatásához megadott elérhetőségének Játékkal összefüggésben szükséges 
kezeléséhez. 
A Magyar Autóklub a Játékban 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. Az adatkezeléssel kapcsolatos 
tájékoztatást az Adatkezelési Szabályzat tartalmazza, amely megtalálható a Magyar Autóklub 
valamennyi ügyfélszolgálati pontján, illetve a www.autoklub.hu weboldal alábbi linkjén: 
https://www.autoklub.hu/adatvedelem/  
  
Vegyes rendelkezések: 
A játékos a Játékban való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy nyerés esetén a neve és fotója 
közzétételre kerüljön a Magyar Autóklub honlapján és Social Media felületein (Facebook, 
Instagram) és a Fékezd Magad Alapítvány Facebook oldalán.  
A Játékhoz kapcsolódó vitákkal kapcsolatban a Magyar Autóklub a felelősségét kizárja. 
A Játékos a játékban való részvétellel a jelen Játékszabályban foglalt valamennyi feltételt 
tudomásul veszi és elfogadja. 
A Játékban nem vehetnek részt a Magyar Autóklub és a Fékezd Magad Alapítvány 
munkavállalói. 
  
Budapest, 2022.04.08. 
  
Magyar Autóklub  
a Fékezd Magad Alapítvány megbízásából 
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