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PICK-ALDI „MINŐSÉGI GRILLHÚSOKKAL CSAK NYERHET!” NYEREMÉNYJÁTÉK 
RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 

 
1 A Játék Szervezője 

A PICK-ALDI „Minőségi grillhúsokkal csak nyerhet!” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: 
„Játék”) szervezője az „MCS” Vágóhíd Zrt. (székhely: 7700 Mohács, Pick Márk út 1., e-mail cím: 
titkarsag@pick.hu, honlap: www.pick.hu, Telefonszám: +36-69-887-650) (a továbbiakban: 
„Szervező”). 

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a 
Szervező által megbízott a Café Communications Kft. (székhely: 1037 Budapest, Seregély u. 3-5.) 
(a továbbiakban: „Lebonyolító”) látja el. 
 
2 A Játékban történő részvétel feltételei 
 
2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 18. életévét 

betöltött, a 2.14. pont szerint nem kizárt természetes személy (a továbbiakban: „Játékos”) 
vehet részt, aki a Játék 2.2. pontban írt időtartama alatt  

 

• bármely, a jelen Szabályzat 1. mellékletében meghatározott PICK tálcás Friss hús 
terméket („Termék”) vásárol bármely magyarországi ALDI üzletben; 

• Regisztrál a www.picknyerohusok.hu weboldalon ("Weboldal"), melynek során meg 
kell adnia a következő valós adatait: teljes név, életkor, e-mail cím, telefonszám és a 
megfelelő mező bejelölésével el kell fogadnia a jelen Szabályzatban írt valamennyi 
feltételt, és hozzá kell járulnia az adatainak a Játékkal összefüggő – a jelen 
Szabályzatban írtak szerinti – kezeléséhez; 

• a Weboldalon megadja a vásárolt termékekről bekért adatokat (Termék megjelölése), 
valamint, 

• a vásárlás során kapott blokkról/tételes számláról (a továbbiakban: „Blokk”) jól látható 
módon fényképet készít és ezt a jó minőségű, nagy felbontású (300 dpi, max. méret: 4 
MB), jelen Szabályzatban foglaltaknak mindenben megfelelő fényképet (a 
továbbiakban: „Fénykép”), feltölti a Weboldalon (a Játékosoknak a Blokkot meg kell 
őriznie, a Szervező, vagy a Lebonyolító azt ellenőrizheti).  
 

(a továbbiakban együtt: „Pályázat”) 
 
2.2 A Játék 2022. július 20-án 0.00 perckor kezdődik és 2022. augusztus 10-én 23.59 percig 

tart.  
 

2.3 Egy Játékos a Játék időtartama alatt kizárólag egyszer, egy email címmel jogosult regisztrálni a 
Weboldalon, azonban a Játék tartama alatt tetszőleges számú Blokkot feltölthet, amellyel növeli 
az esélyeit a nyereményekre.  
 

2.4 Egy Pályázat akkor tekinthető beérkezettnek, ha a Játék időtartama alatt a Lebonyolító 
adatbázisában rögzítésre került. A Pályázat beérkezési időpontja az adatbázisban való 
rögzítésének a szerver belső órája szerinti időpontja. 

 
2.5 A Szervező kizárólag azokat a Blokkokat fogadja el, amelyen a vásárlás összege egyértelműen 

beazonosítható, továbbá a Blokkon feltüntetett vásárlás időpontja a Játék tartama alá esik. 
Minden Blokk kizárólag egy alkalommal tölthető fel a rendszerbe, kizárólag egy Játékos által. 
Amennyiben ugyanazt a Blokkot több alkalommal regisztrálják, a Szervező az első regisztrációt 
fogadja el, a továbbiakat érvénytelennek tekinti. 

 
2.6 A Fényképnek jól látható módon a Blokk teljes terjedelmét mutatnia kell, láthatóan és 

egyértelműen olvashatóan a vásárlás helyét és dátumát, valamint az egyes tételek nevét és 
árát. 
 

2.7 A Játékban olyan Blokkal nem lehet részt venni, ami az egyes tételek megnevezését nem 
tartalmazza. 
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2.8 A Játékos köteles a Játék végét követő 50 napig az általa beküldött Blokko(ka)t sértetlen és jól 

olvasható állapotban megőrizni, és azt – kérése esetén – a Lebonyolító (vagy Szervező) 
részére bemutatni.  
 

2.9 A Szervező/Lebonyolító az Ajándék átadását megelőzően ellenőrizheti a Blokkot. Amennyiben 
a Játékos nem tudja a Blokkokat olvasható formában bemutatni vagy ha a vásárlás nem a 
megadott időtartamra esik, vagy a vásárlás bármely egyéb okból nem felel meg a jelen 
Szabályzatban meghatározottaknak, és/vagy a vásárlás összege vagy dátuma azonosítható be 
egyértelműen, úgy Szervező/Lebonyolító az adott Blokkot érvénytelennek tekinti. Bármilyen 
módon hamisított vagy manipulált adatok érvénytelenek és nem vesznek részt a Játékban. A 
Játékban részt vevő Blokkok, Fényképek érvényességével, valamint a Játék jelen pontjában 
nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése 
az irányadó. 

 
2.10 A Játékosok a Regisztráció során megadott e-mail címük útján kerülnek azonosításra, így az e-

mail cím esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai 
problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége) Szervezőt 
semmilyen felelősség nem terheli. 

 
2.11 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. A 

Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és 
amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a 
Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. Szervező kizárólag 
azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik megadásával 
küldenek be a Játékba.  

 
2.12 A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának 

tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló 
technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn 
kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek 
teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos 
hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó 
mindennemű felelősséget kizár. 

 
2.13 A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, valamint a Játék szervezésében részt 

vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 

 
3 A játék menete 
 
3.1 Nyerő időpontok. 

  
3.1.1 A Szervező a Játék kezdő időpontját megelőzően, 2022. június 18. 14 óra 00 perckor 

sorsolási bizottság jelenlétében a véletlenszerűség elvének megfelelő sorsolási 
mechanizmussal mindösszesen 66 darab nyerő időpontot sorsol ki. A sorsolás nem 
nyilvános, annak menete jegyzőkönyvben rögzítésre kerül. A nyerőidőpont sorsolás 
helyszíne: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5, Café Communications Kft. székhelye. A 
sorsolásról felvett jegyzőkönyvet Lebonyolító elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, 
hogy annak tartalmát a Játék lezárásáig senki se ismerhesse meg. A jegyzőkönyv a 
Játék végeztével bárki által szabadon megtekinthető, előzetes időpont egyeztetés után 
a Lebonyolító telephelyén (1037 Budapest, Seregély utca. 3-5.) a Játék végétől 
számított 30 (harminc) naptári napig. 
 

3.1.2 A nyerő időpontok esetében nyertes Játékosnak a Játékszabályzatnak mindenben 
megfelelő azon Játékos tekinthető, aki az egyes nyerő időpontokban vagy az azt követő 
legkorábbi időpillanatban (óra, perc, másodperc, századmásodperc) elsőként küld be 
érvényes Pályázatot, azaz tölti fel egy promócióban résztvevő Termék vásárlását 
igazoló Blokk adatait. Amennyiben több Játékos századmásodpercre azonos 
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időpontban küld be érvényes Pályázatot, a Szervező azt a Játékost tekinti nyertesnek, 
akinek Pályázatát a számítógépes szerver sorrendben elsőként dolgozza fel.  

 
3.1.3 Egy Játékos a Játék folyamán legfeljebb egy nyerő időpont kapcsán tekinthető 

nyertesnek. Amennyiben egy nyerőidőpont kapcsán nyertes Játékos korábban már 
nyert a Játékban, úgy a Szervező a nyerő időpontot követő következő legkorábbi 
időpillanatban feltöltő és érvényes Pályázatot benyújtó Játékost tekinti nyertesnek.  

 
3.2 Fődíj 

 
3.2.1 Szervező a Játék teljes időtartama alatt érvényes Pályázatot beküldő Játékosok közül 

három fős sorsolási bizottság jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi 
sorsolással 3 (három) darab fődíj nyertest sorsol ki. A sorsolás helyszíne Lebonyolító 
székhelye (cím: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5.), a sorsolás időpontja 2022. 
augusztus 11. 14.00 óra.  

 
3.2.2 A Szervező a fődíj nyertes mellett további 6 (hat) db tartaléknyertest is kisorsol. A 

tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a fődíjra amennyiben a fődíj 
nyertes Játékos vagy az előttük álló fődíj tartaléknyertes Pályázata bármely okból 
érvénytelen, vagy a nyertes Játékos vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a 
Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül, vagy a fődíjat a meghatározott 
időtartamon belül nem veszi át.  Amennyiben egy tartaléknyertesnek sem lehetséges az 
adott Nyeremény kiadása, a Nyereményt a Szervező másnak nem ajánlja fel, az adott 
Nyeremény a Szervezőnél marad. 

 
3.2.3 Egy Játékos a Játék folyamán legfeljebb egy fődíjat nyerhet. Amennyiben egy Játékos 

többször kerül Fődíj nyertesként kisorsolásra, tartaléknyertes lesz a másik fődíjra 
jogosult.  

 
4 Nyeremények, Nyertesek értesítése, Nyeremények átadása 
 
4.1 A Játékban a következő nyeremények kerülnek kiosztásra: 
 

4.1.1 Nyerő időpont-nyeremények 
 
A Játék teljes időtartama alatt összesen 66 darab, egyenként 10.000,- Ft értékű ALDI 
vásárlási utalványt nyerhetnek meg a Játékosok. A vásárlási utalványok bármely 
magyarországi ALDI üzletben korlátlan ideig felhasználhatóak. A vásárlási utalvány az ALDI 
webshopban nem használható fel. A vásárlási utalvány 5.000,- Ft-os címletekben kerül 
átadásra, a felhasználás során visszajáró nem adható, amennyiben a teljes összeg egy 
vásárlás során nem kerül felhasználásra, a le nem vásárolt összeg elveszik. 
 
4.1.2 Fődíj  
 
A Játékban három darab Fődíj kerül kisorsolásra, amely egyenként 100.000,- Ft értékű 
ALDI vásárlási utalvány. A vásárlási utalványok bármely magyarországi ALDI üzletben 
korlátlan ideig felhasználhatóak. A vásárlási utalvány az ALDI webshopban nem használható 
fel. A Fődíj 20 darab 5.000,- Ft-os vásárlási utalványból áll, a felhasználás során visszajáró nem 
adható, amennyiben az egyes utalványok esetében teljes összeg egy vásárlás során nem kerül 
felhasználásra, a le nem vásárolt összeg elveszik. 

 
(Nyerő időpont-nyeremények, Fődíj együtt: Nyeremény vagy Nyeremények). 
 

4.2 A Nyeremények másra át nem ruházhatóak, és készpénzre át nem válthatóak.  
 
4.3 Szervező a nyerő időpont és fődíj nyertes Játékosokat legkésőbb a nyertesség megállapítását 

követő 5 (öt) munkanapon belül értesíti a Regisztrációkor megadott e-mail címen, majd 
visszajelzés hiányában, további 5 (azaz öt) napon belül ismételten (”Értesítés”). A nyertes 
Játékos legkésőbb a második Értesítést követő 7 (hét) munkanapon belül köteles 
visszaigazolni az Értesítést az info@picknyerohusok.hu e-mail címen és megadni a 
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Nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatokat: a teljes nevét, telefonszámát és 
magyarországi kézbesítési címét. Amennyiben a nyertes a jelen pontban írt határidőt 
elmulasztja, a nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és Szervező tartaléknyertest jelöl ki. 
Amennyiben a Szervező a nyertes Játékost a Regisztráció során megadott adatok valótlansága, 
hiányossága/hibája miatt, vagy egyéb okból nem tudja értesíteni a fenti időtartamon belül vagy 
a Játékos az értesítésre nem reagál, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére 
nem értékelhető és Lebonyolító jogosult tartaléknyertest értesíteni és részére a Nyereményt 
átadni. 

 
4.4 A Nyereményeket a Lebonyolító futár útján, illetve postai úton juttatja el az adott nyertesnek a 

Játékos által az Értesítés visszaigazolásakor megadott magyarországi címre. Lebonyolító a 
Nyeremények kézbesítését kétszer kíséreli meg, az Értesítés visszaigazolását követő 60 
naptári napon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a 
Nyeremény átvételére a Magyar Posta érvényes Általános Szerződési Feltételeiben, 
Küldeményforgalmi Üzletszabályzatában, valamint a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi 
CLIX. törvényben foglaltak szerint sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a 
nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremények átadása meghiúsul, úgy ezen 
körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremények 
átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. 

 
4.5 A Szervező a Nyereményeket és a nyerteseket (név, AP kód, feltöltés időpontja) a nyertesség 

megállapítását követő 72 órán belül a Weboldalon közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a 
nyertes Játékosok neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő 
jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. 

 
5 Adózás 
 

A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt 
a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további 
kötelezettség nem terheli. A Nyeremények kézbesítésével járó posta-, illetve futárköltséget a 
Szervező viseli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik. 

 
6 Információ a Játékról 
  

A Játékról részletes információk a kereskedelmi egységekben található promóciós plakátokon, 
posztereken és szórólapokon, illetve a Weboldalon (www.picknyerohusok.hu) érhetők el.  
 
A Játékosok kérdéseiket, illetve észrevételeiket elküldhetik a info@picknyerohusok.hu email 
címre. 

 
Adatvédelem, Személyhez fűződő jogok 

 
6.1 A jelen Játékban történő részvétel, valamint a részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás 

önkéntes, ugyanakkor, ha a Játékos nem járul hozzá a személyes adatai kezeléséhez úgy a 
részvétele a Játékban nem lehetséges. Ha Játékos a Játék időtartama alatt illetőleg a 
nyeremény átadása előtt adatainak törlését vagy korlátozását kéri, vagy visszavonja az 
adatkezeléshez történő hozzájárulását, akkor a Játékból kizárásra kerül. 

 

A Játékban való részvétellel összefügésben magvalósuló adatkezeléssel kapcsolatos részletes 
szabályokat és feltételeket a Pick-Aldi „Minőségi grillhúsokkal csak nyerhet!” nyereményjáték 
című Adatkezelési tájékoztató tartalmazza. 

 
 
7 Vegyes rendelkezések 

 
7.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat 

feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének – Szervező, Lebonyolító érdekkörén kívül 

http://www.picknyerohusok.hu/
mailto:info@picknyerohusok.hu
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eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a 
Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.  

 
7.2 A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt 

működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, 
meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló 
hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a 
nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a 
Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal. 
 

7.3 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről 
bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek létrehozását, illetve a 
játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy 
ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból. 
 

7.4 Ha a játékos adat- illetve képfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat 
(bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, telefonhálózattal, abban az esetben az 
adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. 
 

7.5 Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő 
meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, 
ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a 
hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. 
 

7.6 A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog. 
 

7.7 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot 
indokolás nélkül bármikor módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó 
tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva 
közzéteszi. 

 
Budapest, 2022. 07.20. 

 
„MCS” Vágóhíd Zrt. 

Szervező 
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1. sz. melléklet 
Terméklista 

 
PICK Sertéscomb gulyáshús, kockázott 
PICK Sertés darálthús, 20% zsírtartalom 
PICK Sertéslapocka gulyáshús, kockázott 
PICK Sertés oldalas, darabolt 
PICK Sertés darálthús, 30% zsírtartalom 
PICK Sertéstarja, csont nélkül, szeletelt 

 


