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JÁTÉKSZABÁLY 
Magyar Autóklub Receptkönyv 

 
 
A játék szervezője: 
 
A Magyar Autóklub (1043 Budapest, Berda József u. 15.) nyereményjátékot szervez 
(továbbiakban: Játék) a jelen Játékszabályban foglaltak alapján. 
 
A játék célja: 
 
A Magyar Autóklub keresi azokat a recepteket, illetve kreatív házi praktikákat 
(például csomagolás, tartósítás stb.), amelyek autóval történő utazás során gyorsan 
elkészíthetők, felhasználhatók, ami a nyári melegben, esetleg kisebb gyerekkel 
összeállítva könnyen az asztalra kerülhet, illetve az utazást megkönnyíthetik.  
 
A játékban részt vevő személy: 
 
A játékban részt vehet minden olyan személy, aki 2022.06.20. és 2022.09.20 között: 

• fotót készít a fentiekben meghatározott ételről, amit ő maga készített el, vagy 
egyéb praktikus megoldásairól, és  

• az elkészült fotót és a képen megjelenő étel receptjét, vagy a házi praktika 
leírását elküldi receptkönyv@autoklub.hu e-mail címre. 

 
Egy játékos egy étellel és annak receptjével, vagy egy praktikával egyszer vehet részt 
a játékban, melyről több képet is küldhet. Különböző ételekről és annak receptjéről 
vagy praktikákról több kép is elfogadásra kerül, mellyel a játékos a nyerési esélyeit 
növelheti. Egy játékos annyiszor vehet részt a sorsoláson ahány különböző ételről 
annak receptjéről vagy praktikáról képet beküldött.  
 
A játék időtartama: 
 
2022.06.20. – 2022.09.20. 
 
Sorsolás: 2022.09.27. 
 
A sorsolás helyszíne: A Magyar Autóklub hivatalos helyisége (1043 Budapest, Berda 
József u. 15.). A sorsolás a sorsolási bizottság előtt, zárt körben kerül megrendezésre, 
amely sorsolásról jegyzőkönyv készül. A sorsoláson valamennyi – a részvételi 
feltételeknek megfelelő – személy neve részt vesz. 
A sorsoláson 3 db díj kerül kisorsolásra.  
 
Nyeremények, nyertesek: 
 
A sorsoláson az alábbi nyeremények kerülnek kihúzásra: 

3 db 60.000 Ft értékű MAK ajándékcsomag, mely éves Standard klubtagságot, 
vezetéstechnikai tréning utalványt, valamint egyéb ajándékokat (klubos dosszié, 2 
db toll, USB drive, esernyő, zokni) tartalmaz.  

 
A nyeremény pénzre nem váltható és más nyereményre nem cserélhető be. 
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A sorolás nyertesét a Magyar Autóklub a játékos által megadott e-mail címen keresztül 
értesíti, a sorsolás időpontjától számított 15 munkanapon belül, amely során 
pontosítják a nyeremény átvételének részleteit.   
 
A nyertessel a kapcsolatot a szervező munkatársai veszik fel. A nyertes köteles 
együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek a Magyar 
Autóklub felhívását követő 15 napon belül sem tesz eleget, és a nyeremény átvétele 
meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Magyar Autóklubot 
semmilyen felelősség nem terheli. 
 
A sorsoláson a Magyar Autóklub pótnyertest sorsol ki. Amennyiben a Magyar Autóklub 
a nyertest nem éri el, helyébe automatikusan a pótnyertes lép. Amennyiben a 
pótnyertes sem érhető el, vagy a nyereményt sem a nyertes, sem a helyébe lépő 
pótnyertes nem veszi át, a Magyar Autóklub nem köteles újabb pótnyertest választani, 
vagy a nyereményt újra kisorsolni. Ebben az esetben a Magyar Autóklub a 
nyereménnyel belátása szerint jogosult rendelkezni. 
 
Szerzői jogok 
A Játékon történő részvétellel a játékos kifejezett, feltétlen és visszavonhatatlan 
engedélyt ad a Magyar Autóklub részére, hogy a Játék során beküldött receptjét, illetve 
praktikáját a Magyar Autóklub bármiféle területi vagy időbeli korlátozás nélkül 
felhasználja. 
A játékos a szerzői jogokkal kapcsolatban a Magyar Autóklubtól jövedelemben nem 
részesül. A felhasználási engedély valamennyi ismert felhasználási módra a lehető 
legteljesebb mértékben kiterjed.  
A játékos a Játékon történő részvétellel garantálja, hogy a beküldött recept, illetve 
praktika felett teljes mértékű szerzői és személyiségi jogokkal rendelkezik. Ebből eredő 
esetleges vitákban a szervező (Magyar Autóklub) nem érintett, felelősséget nem vállal, 
a viták teljes következményeit a játékos viseli.  
 
Személyes adatok kezelése: 
 
A játékos a Játékban történő részvétel feltételeinek teljesítésével hozzájárulását adja 
nevének, valamint amennyiben nyertese lesz a játéknak, a nyeremény eljuttatásához 
megadott elérhetőségének a 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. 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: 
https://www.autoklub.hu/adatvedelem/ 
 
Vegyes rendelkezések: 
 
A játékos a Játékban való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy nyerés esetén a neve, 
illetve az általa beküldött fénykép közzétételre kerüljön a Magyar Autóklub honlapján, 
Facebook, Instagram oldalán és nyomtatott kiadványában. 
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 a Magyar Autóklub munkavállalói nem vehetnek részt. 
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Budapest, 2022.05.31. 
 
Magyar Autóklub 


