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„35 éves Meló-Diák Alföld” nyereményjáték részvételi és 
játékszabályzata 

 

1. A Játék szervezője 

A „35 éves Meló-Diák Alföld” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) 
szervezője a MELÓ-DIÁK ALFÖLD Iskolaszövetkezet (székhely: 4262 Nyíracsád, 
Zrínyi utca 36.; adószám: 11903361-2-09). 

2. A Játékban történő részvétel feltételei 
 
2.1.  A Játékban részt vehet minden a MELÓ-DIÁK ALFÖLD Iskolaszövetkezettel 

tagi jogviszonyban álló, 16. életévét betöltött magánszemély, aki 2018. augusztus 
20. és 2018. október 31. napja között tagi munkavégzés (megbízás) kertében 
legalább 1 munkaórát teljesít (a továbbiakban: Játékos). 
 

2.2. A Játékhoz szükséges, hogy a Játékos a https://www.melodiak.hu/alfold-
nyeremenyjatek weboldalon található regisztrációs felületen a következő valós 
adatok megadásával regisztrál a Játékba: vezetéknév, keresztnév, születési dátum, 
e-mail cím, mobiltelefonszám. 

 
2.3.  A Játékos a megfelelő mező bejelölésével elfogadja a jelen játékszabályzatban 

írt valamennyi feltételt, valamint az adatkezelési szabályzatot. 
 
2.4.  A Játékos a Játék teljes időtartama alatt kizárólag egyszer jogosult a 

regisztrációs űrlapot (a továbbiakban: Pályázat) kitölteni. 
 
2.5.  Azok a Játékosok, akik a pályázati űrlapot úgy töltötték ki, hogy az a jelen 

játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a 
Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes űrlapok számítógépes 
rögzítésre kerülnek. A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket 
kizárhatja a Játékból. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése 
érdekében a Szervező megvizsgálja és amennyiben azok, vagy az azokat beküldő 
Játékosok nem felelnek meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett 
Résztvevőt a Játékból szintén kizárhatja. 

 
2.6.  Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a 

Játékosok a saját email címének megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben 
a Játékos nem a saját email címét veszi igénybe a regisztráció során, úgy a 
postafiók jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű 
felelősségét kizárja. 
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2.7.  A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai 
infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, sebessége a 
kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja 
olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) 
kapcsolati hiba, a szerverszámítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a 
hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat 
fenntartása. A Szervező az e bekezdésben leírtakból fakadó mindennemű 
felelősséget kizár. 

 
2.8.  A Játékból ki vannak zárva a Látható Formula Kft.-vel munkajogviszonyban, 

megbízási vagy egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott 
munkatársai, a MELÓ-DIÁK ALFÖLD Iskolaszövetkezet igazgatósági és 
felügyelő bizottsági tagjai, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 
harmadik személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. 
pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 

 
2.9.  A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a 

Résztvevők, akik a Játék szellemével ellentétesen, nem valós adatokkal vesznek 
részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő 
magatartással megnöveljék. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen 
magatartást tanúsító résztvevők kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet 
a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak. 
 

2.10. A Játékosokat a Szervező az alábbi kategóriákba sorolja be, a Játék teljes 
időtartama alatt teljesített munkaórák alapján: 
I. kategória: legalább 240 teljesített munkaóra; 
II. kategória: legalább 160 teljesített munkaóra; 
III. kategória: legalább 80 teljesített munkaóra; 
IV. kategória: legalább 1 teljesített munkaóra; 

 
3. A Játék időtartama 

 
A Játék 2018. augusztus 20. napján 00 óra 00 perc 01 másodperctől 2018. október 31. 
napján 23 óra 59 perc 59 másodpercig tart. 
 

4. A Játék menete, sorsolása 
 
4.1. A Szervező a Játékosok közül a Szervező képviselője, közjegyző jelenlétében, 

2018. november 23. napján 15 órakor az alábbi nyereménytárgyakat sorsolja ki: 
I. kategória:  
1 db Keeway RY6 robogó 
II. kategória: 
7 db iPhone 7 32GB mobiltelefon 
2 db iPad 6 32GB táblagép 
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3 db Xbox One S 1TB játékkonzol 
III. kategória: 
25 db Decathlon vásárlási utalvány (5.000 Ft/db) 
10 db páros mozijegy (Cinema City) 
IV. kategória: 
50 db Meló-Diák ajándékcsomag (4.000 Ft/db) 

 
4.2. A sorsolás helyszíne a 4025 Debrecen, Simonffy út 4-6. (I. emelet) irodaház. A 

sorsolásról (ide értve a tartaléknyertesek kisorsolásának sorrendjét is) a közjegyző 
jegyzőkönyvet vesz fel. A sorsolást végző képviselő döntése ellen nincs helye 
jogorvoslatnak. 

 
5. Nyeremény, nyertes értesítése, nyeremény átadása 

 
5.1.  A Játékban a 4.1. pont szerinti valamennyi nyereménytárgy kisorsolásra kerül, 

az alábbi szempontok szerint: 
5.1.1. valamennyi, az adott kategóriába sorolt Játékos közül kerülnek kisorsolásra 

az alábbi nyereménytárgyak: 
1 db Keeway RY6 robogó 
2 db iPad 6 32GB táblagép 
3 db Xbox One S 1TB játékkonzol 
25 db Decathlon vásárlási utalvány (5.000 Ft/db) 
10 db páros mozijegy (Cinema City) 
50 db Meló-Diák ajándékcsomag (4.000 Ft/db) 

5.1.2. a Játékosok lakhelye szerint megyénként (Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, 
Szabolcs_Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés, Csongrád, Jász-Nagykun-
Szolnok) egy, az adott kategóriába sorolt Játékos részére kerülnek 
kisorsolásra az alábbi nyereménytárgyak: 
7 db iPhone 7 32GB mobiltelefon 

5.1.3. a magasabb kategóriába sorolt Játékos részt vesz az alacsonyabb 
kategóriába sorolt nyereménytárgyak sorsolásán is, figyelemmel az 5.1.2. 
pontban írtakra. 

5.2. Szervező a sorsolás során kategóriánként az adott kategóriában kisorsolandó 
nyereménytárgyak számának megfelelő számú tartaléknyertest is kisorsol. Egy 
Játékos több nyereményre is jogosult. A nyeremény másra át nem ruházható és 
készpénzre nem váltható. 

5.3.  Szervező a nyertes résztvevőket legkésőbb a sorsolást követő 5 munkanapon 
belül értesíti a regisztrációkor a Játékos által megadott email címen egy 
alkalommal. A nyertes az értesítést követően 3 munkanapon belül köteles az 
értesítést visszaigazolni, és a nyereményt további 5 munkanapon belül előre 
egyeztetett helyszínen és időpontban átvenni. Amennyiben a nyertes a 
nyereményét határidőn belül nem igazolja vissza, úgy a Játékból kizárásra kerül és 
a Szervező a nyereményt a sorsolás sorrendjében soron következő 
tartaléknyertesre ruházza át. A tartaléknyertes értesítésére a fent leírtak irányadók. 
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Amennyiben a nyereményt egyik tartaléknyertes sem veszi át, vagy nem 
értesíthető, a nyereményt a Szervező jogosult visszavonni, vagy újra kisorsolni. 

5.4.  Szervező kizárja a Játékból azt a Játékost, akinek a nyereményt azért nem 
lehet átadni, mert a regisztrációban vagy az értesítés visszaigazolásában 
feltüntetett adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek. A Játékos téves 
adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. 

5.5. Jelen nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. 
törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás.  

5.6.  A Nyereményhez tartozó esetleges adó- és járulékfizetési kötelezettséget a 
Szervező a hatályos magyar adó- és számviteli jogszabályok betartása mellett 
köteles viselni és elszámolni.  

5.7.  A Nyeremény kézbesítése a Szervező által megküldött email-ben feltüntetett 
folyamat alapján történik. A nyertesek nyereményüket személyesen vehetik át a 
Szervező által megküldött értesítő levélben megjelölt időpontban és helyszínen. A 
Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel a nyeremények átvétele 
érdekében. Amennyiben a Játékos ezen kötelezettségének nem tesz eleget és a 
nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a 
Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. 
 

6. Adatkezelés 
 
6.1.  A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, 

hogy megadott adataik és fényképük a Szervező mint adatkezelő, és a 
lebonyolításban résztvevő Látható Formula Kft. adatbázisába kerüljenek és azokat 
a Szervező minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a 
nyeremények kiosztása, a nyertesek értesítése és a kiválasztásig érkező 
reklamációk kezelése céljából, visszavonásig. 

6.2.  A nyertesek tudomásul veszik és a regisztrációval hozzájárulnak, hogy a név-, 
és lakcímadataikat tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a Szervező székhelyén, 
illetve a név, email cím, település adatokat tartalmazó nyertesi listát a partner 
szintén a székhelyén 5 évig megőrizze az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. 
törvény alapján (kötelező adatkezelés), melyet követően az adatok törlésre 
kerülnek. 

6.3.  A Játékosok a regisztrációval hozzájárulnak, hogy a Játékban való részvételük 
történetét – nevük és fényképük feltüntetésével – a Szervező a facebook és egyéb 
közösségi média oldalán megossza. 

6.4.  Az adatkezelő által használt adatok vonatkozásában a Játékost megilleti az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény (Info.tv.) 14-19. §-aiban meghatározott valamennyi jogosultság, 
esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja, valamint 
fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is.  

6.5.  A Szervező a személyes adatokat az Info.tv. és az Európai Parlament és 
Tanács (EU) 2016/679 rendelete rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a 
Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között. 
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7. Vegyes rendelkezések 
 
7.1.  A regisztráció hiányosságáért/hibájáért (pl.: névelírás, email cím elírás, téves 

vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények átadásának (Szervező 
érdekkörén kívül eső) elmaradásáért vagy késedelmes teljesítéséért Szervező 
semmilyen felelősséget nem vállal. 

7.2.  Szervező kizárja felelősségét minden a weboldalt, illetve az azt működtető 
szervert érintő külső támadások, meghibásodás esetére. Ha a Játékos a regisztráció 
közben a böngészőt bezárja, vagy a kapcsolat bármely okból megszakad a 
kiszolgáló webhellyel, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező 
semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező kizárja a felelősségét a weboldal rajta 
kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a weboldal 
nem, vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden 
szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve 
megszüntesse. 

7.3.  Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben valamely Játékos 
részéről bármilyen manipulációt, tömegesen generált email címek létrehozását, 
vagy a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt megsértő 
magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja merül fel, úgy a Játékost 
azonnali hatállyal kizárja a Játékból. 

7.4.  Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben 
bármikor megváltoztassa, a nyereményjáték határidejét módosítsa. Az erre 
vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos 
nyilvánosságot biztosítva közzéteszi a melodiakalfold.hu weboldalon. 

 

Debrecen, 2018. augusztus 02. 

 

 

MELÓ-DIÁK ALFÖLD Iskolaszövetkezet  

képv.: Tar Attila Zoltán igazgatósági tag 


