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„Nagy húskihívás” 
JÁTÉKSZABÁLYZAT 

 

Az Auchan Magyarország Kft. (2040 Budaörs, Sport u. 2-4.) (a továbbiakban „Szervező”), „Nagy húskihívás” 
elnevezéssel nyereményjátékokat szervez (a továbbiakban „Játék”) a magyarországi Auchan Áruházak – beleértve 
az online áruházat is - vásárlói számára. Mivel Rákóczi Ferit, a Szervező Lefőzlek! kampányának arcát henteseink 
kihívták egy párbajra, így Feri is kihív titeket, hogy mutassátok meg ti is, hogy mit tudtok kihozni a húsokból. 
Töltsétek fel receptjeiteket és nyerjetek hetente értékes konyhai eszközöket vagy főnyereményként főzzetek egy jót 
Ferivel és nyerjétek meg a kis és nagyháztartási gépre beváltható ajándékkártyát! 

I. A Nagy húskihívás programjai: 

• Nézd meg a henteseinkkel készült filmeket és Feri receptjeit az auchan.hu/huskihivas oldalon! 

• Töltsd fel te is saját receptedet és az Auchanban vásárolt hús képét csomagolással együtt az oldalra. Töltsd 
fel, és nézd meg a többi versenyző által beküldött receptet is, és szavazz, hogy szerinted melyik recept a 
legjobb! 

• Oszd meg saját receptedet a közösségi oldalaidon #NAGYHÚSKIHÍVÁS hashtaggel, és bíztasd a barátaid 
szavazásra, hogy nagyobb esélyed legyen megnyerni a főnyereményt! 

• A beküldők között hetente egy 30.000.- Ft értékű konyhai ajándékcsomagot sorsolunk ki, az egész 
nyereményjáték ideje alatt a legtöbb szavazatot kapó recept beküldője pedig megnyerheti a főnyereményt: 
egy kis és nagy háztartási gépekre beváltható, 200.000.- Ft értékű ajándékkártyát és egy közös főzést 
Rákóczi Ferivel! A főzésről készült filmfelvételt a Youtube-on, és a Facebookon osztjuk meg. 

• A receptekre szavazók között pedig 3*10.000.- Ft értékű Ajándékkártyát sorsolunk ki. 
 

1. Részletek: 

1) A receptek feltöltésére 2020. február 6. napjától van lehetőséged az auchan.hu/huskihivas oldalra. Nagyon 
fontos, hogy az alapanyagként felhasznált húst valamelyik Auchan áruházban vásároljátok, és erről a fotón 
a csomagoláson lévő piros madárka is megjelenjen!  

2) A feltöltött receptek mellé szükséges fotót is készíteni mind a húsról (bizonyítandó, hogy azt az Auchanban 
vásárolták, a csomagolás jellegéből felismerhető legyen, hogy auchanos termék, címke ill. auchan madár), mind 
pedig az elkészült ételről. Figyelem! A képek kizárólag ételeket, és alapanyagokat ábrázolhatnak, azokon 
emberek nem szerepelhetnek. Az oldalon történő megjelenés előtt minden receptet ellenőrzünk, és azok a 
receptek, illetve fotók, amelyek nem felelnek meg a fent leírtaknak, nem kerülnek be a versenybe. 

A receptekre e-mailcím megadását követően lehet szavazni, minden héten a feltöltők között sorsolunk egy heti 
nyertest, aki ajándékcsomagban részesül. A főnyereményt - a nagy értékű ajándékkártyát és a nyereményfőzést 
Rákóczi Ferivel - az egész verseny alatt legtöbb szavazatot kapott szakács kapja.  A legjobb receptek – 
amennyiben ehhez beküldőjük is hozzájárul – feltöltésre kerülnek az Auchan saját receptoldalára is. 

Sorsolások időpontjai: 
I. A heti receptfeltöltők közötti sorsolás időpontjai: 
1. játékhét: február 6-12. Sorsolás: február 17. 
2. játékhét: február 13- 19. Sorsolás: február 24. 
3. játékhét: február 20-26. Sorsolás: március 2. 
4. játékhét: február 27 - március 4. Sorsolás: március 9. 
5. játékhét: március 5- 11. Sorsolás: március 16. 
 
II. Főnyeremény nyertesének megállapítása: március 18. napján zárul le a szavazás, majd a szavazatok 
összeszámlálását követően, március 20. napján hirdetjük ki a nyertest. 
 
III. A receptre szavazók közötti sorsolás időpontja: március 18. 
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Az ajándékcsomag tartalma: konyhai eszközök 

A nyertesekkel az Auchan online marketinges csapata veszi fel a kapcsolatot, akik az általuk megjelölt áruházban 
tudják majd átvenni a nyereményüket.  

II. A Játékban résztvevő személyek, részvételi jogosultság: 

A Játékban valamennyi Vásárlónk jogosult résztvenni, aki magyarországi lakcímmel rendelkezik, és 18. életévét 
betöltötte. A játékban a szervező Marketing osztályának dolgozói nem vehetnek részt.  

A nyereményjátékban való részvétel az Auchanos hús megvásárlásához, valamint ahhoz van kötve, hogy a receptet 
feltöltő személy kizárólag a húsról, illetőleg az ételről készít fotót. További feltétel, hogy egy recept sem származhat 
egy az egyben szakácskönyvből (könyv, internet, stb.), mindegyik kizárólag saját, házi recept lehet. A 
nyereményjátékban résztvevők tudomásul veszik, hogy a főnyereményt a nyereményfőzés és az Ajándékkártya 
együtt alkotja, a nyertes a nyereményfőzésen való részvétel megtagadásával az Ajándékkártyára sem jogosult. 

III. A Játék időtartama: 

A Játék 2020. február 6. napjától 2020. március 11. napjáig, az 5. játékhét végéig tart. A sorsolások, és a szavazatok 
összeszámlálások pontos idejéről lsd. az 1. pontot. 
 

IV. Sorsolás és szavazás menete:  
Egy „Szavazás” gomb jelenik meg a recept „lista” és „részletek” oldalán is, melyen a rákattintást követően felugrik 
egy ablak, ahol a szavazó meg tudja adni e-mailcímét és – az Adatkezelési tájékoztató, valamint a játékszabályzat 
elfogadását követően - le tudja adni a szavazatát. Egy szavazó egy receptre csak egyszer szavazhat, viszont korlátlan 
mennyiségű receptre leadhatja szavazatát. Egy szavazó a játék sorsolásában egyszer vesz részt függetlenül attól, hogy 
mennyi szavazatot adott le. Szavazatot utólag nem lehet visszavonni, vagy módosítani. A szavazók között a játék 
végén, az 1. pontban meghatározott időpontban sorsoljuk ki a 3 db nyertest.  
 

V. Személyes adatok megadása 

Személyes adatokat az oldalra történő regisztráláskor (teljes név, e-mail cím, illetve becenév, amennyiben valaki 
nem szeretne a saját nevén szerepelni a receptgyűjteményben) kérünk, mely adatok kezeléséről külön Adatkezelési 
Tájékoztatóban tájékozódhatnak Vásárlóink. A szavazat leadásakor szavazóink e-mailcímét kérjük el.   
 

VI. Adók és közterhek, költségek: 

A nyereményekkel kapcsolatos bármely, esetlegesen felmerülő adó és járulék megfizetését a Szervező vállalja. 

A nyeremények átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő minden további költség és 
kiadás a nyertes Játékost terheli.  

VII. Receptek szerzői joga: 

A Játékos köteles tudomásul venni, hogy a beküldött recept kizárólag a saját alkotása lehet, azon nem állhat fenn 
harmadik személynek olyan joga, amely a játékban történő részvételt gátolná vagy megakadályozná. Az előbbi 
feltételek megsértése esetén az érintett recept érvénytelen és az Auchan Magyarország Kft.-vel szemben támasztott 
igényekért, illetőleg bármely szerzői jogdíjkövetelésért kizárólag a Játékos felel. Tilos továbbá olyan tartalmat 
elhelyezni, amely mások szerzői jogát, iparjogvédelmi, illetve védjegy jogát sértheti. A játékban való részvétel során 
tilos olyan tartalmat közzétenni, vagy olyan tartalomra hivatkozni, amely a Szervező (vagy annak cégcsoportjára) 
jóhírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését 
sértheti vagy veszélyeztetheti. 

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13. § (1) bekezdése szerint az a jogosult, akinek a szerzői jogi 
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törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló 
jogát, továbbá a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló törvényben meghatározott, a védjegyoltalomból 
eredő kizárólagos jogát a szolgáltató által hozzáférhetővé tett információ - ide nem értve a hozzáférhetővé tett 
információ szabványosított címét - sérti, kérheti a szolgáltatótól a tartalom azonnali eltávolítását. Ezért bizonyos 
esetekben a moderátoroknak nemcsak joga, de kötelessége is az ilyen receptek eltávolítása. A szerzői joggal, 
védjegyoltalommal védett művek sérelmének lehetősége esetén a moderátorok mérlegelés nélkül cselekszenek. 

VIII. Információ a Játékról: 

A Játék hivatalos játékszabálya és adatkezelési szabályzata elérhető a Szervező weboldalán: www.auchan.hu, 
továbbá az Auchan áruházak Vevőszolgálatain, illetve az auchan.hu/huskihivas oldalon. 

 

A Játék az akciós újságokban, áruházi posztereken, áruházi rádiókban, online felületeken: auchan.hu-n, Facebookon 
kerül meghirdetésre. 

 

A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk. 

 
A Játékban részt vevő magyarországi Auchan áruházak: 

Auchan Aquincum Óbuda 
1033 Budapest Szentendrei út 115.  

Auchan Szeged 
6728 Szeged Zápor út 4. 

Auchan Budakalász 
2011 Budakalász Omszk park 1.  

Auchan Székesfehérvár 
8000 Székesfehérvár Holland fasor 2. 

Auchan Budaörs 
2040 Budaörs Sport u. 2 - 4.  

Auchan Szigetszentmiklós 
2310 Szigetszentmiklós Háros u. 120. 

Auchan Csömör 
2141 Csömör Határ út 6.  

Auchan Szolnok 
5000 Szolnok Felső Szandai rét 1. 

Auchan Debrecen 
4031 Debrecen Kishatár u. 7.  

Auchan Törökbálint 
2045 Törökbálint Torbágy u. 1. 

Auchan Dunakeszi 
2120 Dunakeszi Nádas u. 6.  

Auchan Szekszárd  
7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 2-4. 

Auchan Fót 
2151 Fót Fehérkő u. 1.  

Auchan Újhegy 
1103 Budapest, Gyömrői út 99. 

Auchan Kecskemét 
6000 Kecskemét Dunaföldvári u. 2.  

Auchan Győr 
9024 Győr, Vasvári Pál u. 1/a. 

Auchan Maglód 
2234 Maglód Eszterházy János utca 1.  

Auchan Zala 
8900 Zalaegerszeg Stadion u. 5. 

Auchan Miskolc 
3527 Miskolc József Attila utca 87.  

Auchan Sopron 
9400 Sopron, Lackner Kristóf u. 35. 

Auchan Miskolc Dél 
3516 Miskolc Pesti út 9.  

Auchan Savoya Park 
1117 Budapest Hunyadi János u. 19. 

Auchan Soroksár 
1239 Budapest Bevásárló u. 2. 

Auchan Pilis Solymár 
2083 Solymár Szent Flórián u. 2-4. 

Az Auchan online áruháza: https://online.auchan.hu/  

 

Budaörs, 2020. február 6. 


