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AZ AUTÓSTESZT NYEREMÉNYJÁTÉK 
 

JATÉKSZABÁLYZATA ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 
 
Jelen játékszabályzat célja, hogy rögzítse a Data Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 6060 
Tiszakécske, Dózsa telep 71., Cégjegyzékszám: 03-09-132297, Adószám: 26399025-2-41, Email: 
info@datainnovation.hu, Képviseli: Rusvai Richárd ügyvezető), mint játékszervező (a továbbiakban: 
Játékszervező vagy Szervező) által lebonyolításra kerülő nyereményjáték szabályait és részévteli feltételeit. 
 
A Játékszervező mindenekelőtt tájékoztatja a résztvevőket, hogy a nyereményjátékban való részvétel feltétele 
jelen Játékszabályzat elfogadása. 
 
1. A Játék megnevezése: 
 

Autósteszt 
 
2. A Játék időtartama: 
 

2020. július 27. – 2020. október 31. 
 
3. A sorsolás időpontja: 
 

2020. november 3. 
 
4. A sorsolás helyszíne: 

 
A Játékszervező székhelye: 6060 Tiszakécske, Dózsa telep 71. 

 
5. Részvételi feltételek: 
 
5.1. A Játékban való részvételre az a magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar 

hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező természetes, 18. 
életévét betöltött, cselekvőképes személy jogosult, aki az alább meghatározott valamennyi 
feltételnek együttesen, kivétel nélkül megfelel (a továbbiakban: Résztvevő). 

 
Résztvevő az, aki a jelen Szabályzat 2. pontjában meghatározott időtartam alatt a 
www.autoteszt.teszteld.hu weboldalon (a továbbiakban weboldal) regisztrál, és megadja a 
következő valós személyes adatait: 
 

- teljes név, 
- e-mail cím, 
- születési dátum, 
- irányítószám, 
- nem, 
- telefonszám, 

 
valamint válaszol minimum a nyereményjátékben feltett alapkérdésekre, továbbá a megfelelő 
jelölőnégyzet kipipálásával elfogadja jelen Játékszabályzatot és a Játékszervező Adatkezelési 
Tájékoztatóját. A Résztvevő játékban való részvételének feltétele, hogy a Résztvevő a jelen 
játékszabályzatot (a továbbiakban: „Játékszabályzat vagy Szabályzat”) teljeskörűen megismerje, és 
az abban foglaltakat magára nézve teljes egészében kötelezőnek fogadja el. Amennyiben a Résztvevő 
a Játékszabályzatot – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, úgy nem jogosult a 
játékban való részvételre. A játékban való részvétel feltétele továbbá, hogy a Résztvevő válaszoljon 
a nyereményjáték alapkérdéseire. 
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5.2. Amennyiben a játékban a Résztvevő a továbbiakban nem kíván részt venni, úgy ezen szándékát a 
Játékszervező fent megjelölt e-mail címére küldött üzeneteben jelezheti a Játékszervező részére, aki 
ilyen jellegű kérés esetén köteles megtenni a szükséges intézkedéseket az adott Résztvevő játékban 
való törlése érdekében. 

 
5.3. A nyereményjátékban nem vehetnek részt az Data Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság tagjai, 

vezető tisztségviselője, munkavállalói és mindezek a 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerinti közeli 
hozzátartozói, valamint mindazok a személyek, akik jelen nyereményjáték létrehozatalában és 
kivitelezésében részt vettek. 

 
5.4. A játékban egy személy csak egyszer regisztrálhat. Többszörös regisztráció esetén a Játékszervező a 

Résztvevő első regisztrációját követő összes többi regisztrációját törli, és ezzel kizárja a többszöri 
regisztrációkat a játékból és a sorsolásból. 

 
5.5. A regisztráció ingyenes. A Résztvevő a regisztrációval elfogadja jelen Játékszabályzatot és az 

Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat. 
 
5.6. A játékban a regisztrációval, illetve a bónusz kérdőív(ek) kitöltésével lehet a sorsoláson részt venni 

a 7.pont alatti nyeremények megnyerése érdekében. 
 
6. A sorsolás menete 
 
6.1. A Játékszervező tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a játék során lehetőség van nyereményt nyerni. A 

nyeremény a regisztrációhoz és a Részvételhez társul. 
 
6.2. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Nyereményjáték ideje alatt további bónusz 

kérdőíveket, illetve további bónusz nyereményeket kínáljon fel a Résztvevők számára. 
 
6.3. A sorsolás számítógépes programmal véletlen szám generálással, a Játékszabályzatnak megfelelő 

Résztvevő azonosítására szolgáló email cím kisorsolásával zajlik. A program a Résztvevők listájából 
véletlenszerűen kiválaszt egy nyertest minden nyeremény csoport vonatkozásában. 

 
6.4. Amennyiben az általános nyeremény nyertese az esetlegesen később feltüntetésre kerülő bónusz 

kérdőíveket is kitöltötte, úgy az adott bónusz nyeremény, vagy nyeremények vonatkozásában 
esélyessé válik a nyereményre. Amennyiben az általános nyeremény nyertese a bónusz kérdőívet 
nem töltötte ki, úgy a bónusz nyeremények megnyerésére nincs esélye, a bónusz kérdőívek 
vonatkozásában pedig másik nyertes kerül kisorsolásra. 

 
6.5. A nyertesek kisorsolását követően a Játékszervező minden nyeremény vonatkozásában 1 darab 

pótnyertest is kisorsol arra az esetre, 
 

- ha az eredeti nyertes számára regisztrációja érvénytelensége (érvénytelen a regisztráció, ha olyan 
személy regisztrál, aki a nyereményjátékban nem vehetne részt, vagy ha a hamis adatokat ad meg 
a regisztráló személy) esetén nem lenne a nyeremény átadható, vagy 

- ha a nyertes a sorsolást követő 3 hónapon belül elérhetetlennek bizonyul, nem jelentkezik a 
nyereményért, vagy nem veszi azt át. 

 
6.6. A nyertesek névsorát a Játékszervező weboldalon teszi közzé a sorsolás lezárultát követő 3 (három) 

munkanapon belül, amelyhez valamennyi Résztvevő a játékra történő regisztrációval kifejezetten 
hozzájárul. Amennyiben a nyertes a Játékszervező általi megkereséstől, illetve a közzétételtől 
számított 3 hónapon belül nem elérhető az általa megadott elérhetőségeken, továbbá ezen határidőn 
belül a nyertes sem veszi fel a kapcsolatot a Játékszervezővel és a nyeremény átvételéért, úgy a 
tartalék nyertes lép a helyébe. Ebben az esetben a tartalék nyertes minden tekintetben a nyertes 
helyébe lép, és a nyertes a továbbiakban nem jogosult a nyeremény átvételére. Amennyiben a tartalék 
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nyertes értesítése a nyertesre megállapított szabályok betartása mellett szintén eredménytelen, úgy 
nyeremény átadására nem kerül sor. 

 
6.7. A tartaléknyertesek nyereményigénye továbbá abban az esetben léphet még életbe, amennyiben a 

nyertes jelentkezése nem felel meg a jelen Játékszabályban meghatározott feltételeknek és így a 
részvétel érvénytelensége miatt a nyertes a Játékszervező által kizárásra kerül a játékból. 

 
6.8. A nyereményeket a sorsolást és az adategyeztetést követően a Játékszervező személyesen adja át 

vagy postai úton küldi meg a nyertesek részére. Amennyiben a nyeremények átadása postai úton 
történik, úgy a nyertesek kötelesek a szállítmányozással kapcsolatos költségeket a Játékszervezőnek 
megtéríteni, maximum 3.000.- Ft összeg erejéig. 

 
7. Nyeremények 
 
7.1. Általános nyeremények: 
 

A Játékszervező az 5. pontban meghatározott valamennyi feltételnek hiánytalanul megfelelő 
Résztvevők között az alábbi általános nyereményt sorsolja ki: 
 
- 1 db Samsung QE65Q60RA modellszámú, QLED, Ultra HD (4k TV) 
 
Extra nyeremények: 
 
- 1 db Samsung Galaxy Tab A 8.0 SM-T290 (2019) 
- Nespresso Citiz kávéfőző 
- 50 000 Ft értékű Media Markt utalvány 

 
8. Vegyes rendelkezések 
 
8.1. A nyeremény visszautasítható. A nyeremény másra átruházható, azonban készpénzre, illetve más 

nyereményre nem váltható át. 
 
8.2. A nyeremény után a Játékszervező teljes egészében átvállalja a nyertestől a vonatkozó 

jogszabályokban előírt adó-, illetve járulékfizetési kötelezettséget. 
 

8.3. Amennyiben a nyereményt az átadásra nyitva álló időn belül nem veszi át a nyertes, illetve a 
pótnyertes, úgy a nyeremény forgalmi értékét a Játékszervező köteles játékadó címen bevallani és a 
nyeremény átvételére nyitva álló határidő lejártát követően a központi költségvetésbe befizetni. 
 

8.4. A nyereményjátékból kizárható: 
 

a) aki a jelen szabályzat bármely rendelkezését megszegi; 
b) aki nem valós vagy harmadik személy adatait adja meg a nyereményjáték során - a téves, illetve 

hiányos adatszolgáltatásból eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli; 
c) aki a játék során korábban megadott email címmel vesz részt a nyereményjátékban. 
 
A nyereményjátékból továbbá ki vannak zárva a Játékszervezővel munka-, megbízási, vállalkozási 
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, valamint a felsorolt személyek Polgári 
Törvénykönyv szerinti hozzátartozói. 
 

8.5. A nyereményjátékban való részvételnek vásárlás, valamint a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. 
évi XXXIV. törvényben meghatározott egyéb feltétel nem képezi az előfeltételét. 

 
A nyereményjátékban való részvétel tétfizetéshez, vásárláshoz nem kötött, így a nyereményjáték 
nem minősül a hivatkozott törvény szerinti szerencsejátéknak, az sem engedélyhez, sem 
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bejelentéshez nem kötött. A Játékszervező tevékenysége nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről 
szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá. 

 
8.6. A Résztvevő köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni. Szervező nem vállal 

felelősséget az olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Résztvevő nem 
a kellő körültekintéssel járt el a nyereményjátékban való részvétel során. 

 
8.7. Szervező minden tőle elvárhatót megtesz a nyereményjáték tisztaságáért, jelen részvételi feltételek 

szerinti lefolyásáért. Szervező fenntartja a jogot a nyereményjáték megszakítására, felfüggesztésére. 
Amennyiben Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a nyereményjátékot, erről emailben tájékoztatja 
a Résztvevőket. 

 
8.8. A nyereményjátékra a magyar jogszabályok az irányadók és a nyereményjátékban való részvétellel 

kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak. 
 
8.9. A regisztrációk hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat 

feltüntetése stb.), a nyeremények kézbesítésének – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért 
vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget 
nem vállal.  

 
8.10. A Szervező a nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét 

jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. 
Amennyiben a Nyertes a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem 
követelheti. 
 

8.11. A Szervező kizárja a felelősségét minden a www.lakasteszt.hu weboldalt, illetve az azt működtető 
szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. 
Tehát amennyiben a weboldalakat, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a 
Résztvevőok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, 
stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal. 
 

8.12. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Résztvevő részéről bármilyen 
(számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Facebook profilok létrehozását, 
illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal 
vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a játékból. 
 

8.13. Ha a Résztvevő adatfeltöltés vagy játék közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat 
(bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a 
Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. 
 

8.14. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor egyoldalúan, 
indokolási és kártérítési kötelezettség nélkül megváltoztassa, ideértve a Játék megszüntetését vagy 
felfüggesztését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos 
nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. 
 

8.15. A regisztráció hiányosságáért (névelírás, hibás e-mail megadása, stb.), továbbá az adókötelezettség 
teljesítéséhez szükséges adatok hiányos megadásáért, illetve az ezzel kapcsolatos, Résztvevőt terhelő 
mulasztásért, valamint az értesítési és/vagy átadási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget.  
 

8.16. A Résztvevők az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen 
állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra 
történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel 
kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a 
Résztvevőket terheli. 
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8.17. A Szervező kijelenti, hogy a Játékot a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi, és a 
Játék nem kapcsolódik a Facebookhoz, erre tekintettel a Facebookot a Játékkal összefüggésben 
semmilyen felelősség nem terheli. Az adatszolgáltatás nem a Facebook, hanem a Szervező részére 
történik. 

 
 
9. A Játékhoz kapcsolódó jognyilatkozatok, adatkezelési rendelkezések 
 
9.1. A nyereményjátékban való részvétel önkéntes, feltétele a regisztráció és a jelentkezési lap kitöltése. 

Az adatkezelésben érintett személyes adatok köre a regisztráció során megadott adatok egésze, 
illetőleg a regisztráción túlmenően, a bónusznyereményekhez kapcsolódó kérdések és az azokra 
adott válaszok, valamint a további esetleges kérdőívek során feltett kérdések és az azokra adott 
válaszok. 

 
Ezen adatokat a Szervező, mint adatkezelő, a weboldalon közzétett Adatkezelési Tájékoztató szerint 
kezeli. A játék lezárulta után, a Szervező az összegyűlt adatokat – amennyiben az adattovábbításhoz 
a Résztvevő hozzájárul - továbbítja az alább rögzített nyereményjáték partnerek részére, akiknek az 
adatkezelési hozzájárulást a regisztrációs űrlapon tett kifejezett nyilatkozatával önkéntesen megadta 
a Résztvevő. Az adatok továbbítását követően ezen Partnerek – az átadott adatok tulajdonosai 
vonatkozásában – Adatkezelőkké válnak. 
 
Partnerek: 
 
- Genertel Biztosító Zrt. (Cg.01-10-045704; székhely: 1132 Budapest, Váci út 36-38.) 
- NN Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György 

út 84. B. ép.) 
- Smartsurance Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.12-09-009881, székhely: 3152 

Nemti, Kossuth út 67.) 
- Filiwork Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.01-09-347499, székhely: 1011 Budapest, Szilágyi 

Dezső tér 1. 2. em.) 
- Frog Media Kft. (Cg. 01 09 956624, székhely: 1121 Budapest, Moha köz 6.) 
- Quality Call Kft. (Cg. 01 09 287199, székhely: 1186 Budapest, Margó Tivadar utca 136. 2. em. 

5.) 
- HUMAN DIALOG Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (Cg. 01-09-173857, székhely: 1126 Budapest, 

Tóth Lőrinc utca 31.) 
- Cash Transfer Kft. (Cg. 01 09 985998, székhely: 1028 Budapest, Hideg utca 2/b.) 
- Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe (Cg. 01-17- 000514, székhely: 1139 

Budapest, Váci út 99.) 

Az egyes partnerek, az adattovábbításért felhasználási díjat fizetnek a Szervező részére. Az 
adattovábbítás után az adatkezelés célja, hogy a jövőben a Résztvevő részére az adott Partner a saját 
vagy megbízói termékeiről, szolgáltatásairól, kedvezményeiről, kereskedelmi ajánlatairól 
elektronikus úton (különösen az email címére), közvetlenül marketing célú üzeneteket küldjön a 
Résztvevő részére, illetve banner, display hirdetéseket jelenítsen meg. 
 
A Szervezőn és a Partnereken kívül, akik részére az adattovábbítási és a későbbi adatkezelési 
hozzájárulást a Résztvevő megadta, a Résztvevők regisztráció során megadott adatait más 
személyek nem ismerik meg. 

 
9.2. A Játékban való részvétellel a résztvevő személyek hozzájárulnak ahhoz, hogy: 
 

- a Szervező a regisztráció során megadott személyes adataikat az Adatkezelési tájékoztatóban 
meghatározottaknak megfelelően kezelje; és a Partnerek részére – hozzájárulás esetén - továbbítsa 
és a partnerek ezen adatokat adatkezelőkként kezeljék az adott Partner adatkezelési 
tájékoztatójában írt feltételek szerint; 
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- a nyereményre való jogosultság esetében nevüket és lakcímüket (kizárólag a település nevét) a 

Szervező a játék honlapján nyilvánosságra hozza a játék lezárást követő 1 évig; 
 

9.3. Résztvevő a Játékban való részvétellel a jelen Szabályzatban meghatározott valamennyi feltételt 
tudomásul veszi és a Szabályzatát magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

 
9.4. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához 

szükséges adatok törlését, vagy az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint a közvetlen 
üzleti célból történő megkereséshez visszavonását a nyereményjáték lezárása előtt kérelmezi a 
Szervezőtől. 

 
9.5. A Résztvevő a részvételi hozzájárulását bármikor, korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen 

visszavonhatja: 
 

• írásban a Szervező székhelyére küldött levél formájában, vagy 
• elektronikus úton a leiratkozas@datainnovation.hu címre küldött e-mailben. 
 
A visszavonó nyilatkozatot a Szervező 8 munkanapon belül dolgozza fel. A visszavonó 
nyilatkozatnak a Résztvevő nevét és email címét kell tartalmaznia. 
 

9.6. A Játékkal, illetve a jelen részvételi feltételekben foglaltakkal kapcsolatosan a 
info@datainnovation.hu e-mail címen érdeklődhet. 

 
9.7. A Szabályzat közzététele a www.autoteszt.teszteld.hu című honlapon történik. A Szervező fenntartja 

a jogot, hogy jelen szabályzatot és az Adatkezelési Tájékoztatóját indokolt esetben és a Résztvevők 
egyidejű tájékoztatásával együtt módosítsa. 

 
9.8. Jelen Szabályzat a játék kezdetével lép hatályba és visszavonásig érvényes. 
 
Kelt: Budapest, 2020. július hó 27. 
 
 
 

……………………………………………….. 
Data Innovation Kft. 

Képviseli: Rusvai Richárd 
Játékszervező 


