
 

Útmutató az Ökokaland és Ökokaland Extra sorsjegypár játékmenetéhez 
 
Az Ökokaland és Ökokaland Extra sorsjegyek esetében hasonló az 1. játék lényege. Az alábbi útmutató 
az Ökokaland sorsjegyen található 1. játékot mutatja be lépésről lépésre, de az Ökokaland Extra 
sorsjegy 1. játékának menetéhez is használható. A sorsjegypáron található még egy 2. játék, illetve az 
Ökokaland Extra sorsjegyen egy bónuszjáték is.  
 
Az 1. játék célja, hogy a „KALAND” kaparófelület alatt megtalált szimbólumokból a „JELEN-JÖVŐ” 
kaparófelületen egy sorban be tudd jelölni az összeset a „JELEN” felirattól a „JÖVŐ” feliratig haladva, 
és így eljuss az adott sorhoz tartozó nyereményig, amely a „NYEREMÉNY” kaparófelületen a falevél 
formájú szimbólumok alatt van elrejtve.  
 
AZ 1. JÁTÉK LÉPÉSEI AZ ALÁBBIAK: 

1. Kapard le a „KALAND” kaparófelület alatti első (azaz FÖLDET TARTÓ KÉZ) 
szimbólumot, és az így megtalált szimbólumot jelöld be a „JELEN-JÖVŐ” kaparófelületen a 
megfelelő sorban a legelső szimbólumtól balról jobbra haladva.  

 

 
 

2. Folytasd – a könnyebb nyomon követhetőség érdekében – egyesével a „KALAND” 
kaparófelület alatti szimbólumok lekaparását, és a megtalált szimbólumok bejelölését a 
„JELEN” felirattól a „JÖVŐ” feliratig, balról jobbra haladva az egyes sorokban addig, amíg a 
teljes „KALAND” kaparófelületet le nem kapartad.  

 

 



 

 
3. Ha a „KALAND” kaparófelület alatt megtalált és a „JELEN-JÖVŐ” kaparófelületen bejelölt 

szimbólum alatt  (azaz NYÍL) szimbólumot találsz, akkor a soron következő szimbólumot 
is be kell jelölnöd. (Az alábbi mintasorsjegyen jól látható, hogy a „KALAND” kaparófelület alatt 
2 darab elektromos töltőállomás szimbólum látható, de a „JELEN-JÖVŐ” kaparófelület alatt a 

szimbólumnak köszönhetően már 3 egységnyit haladtunk a nyeremény felé.)  
 

 

 
4. Amennyiben a „JELEN-JÖVŐ” kaparófelületen egy sorban az összes szimbólumot sikerült 

bejelölnöd, azt az összeget nyerted meg, amely az adott sor végén a „NYEREMÉNY” 
kaparófelületen a falevél szimbólum alatt található.  

 

 

 

Annak, ha a „JELEN-JÖVŐ” kaparófelületen – az előírttól eltérően – nemcsak a „KALAND” kaparófelület 
alatt megtalált szimbólumokat jelölöd be, hanem lekaparod akár a „JELEN-JÖVŐ” kaparófelületet fedő 
teljes fedőréteget, a nyereményjogosultság szempontjából semmilyen következménye nincs. 

  



 

Kiegészítés az Ökokaland Extra sorsjegyhez 
 

5. Az Ökokaland Extra sorsjegynél a „JELEN-JÖVŐ” kaparófelületen, az Ökokaland sorsjegyhez 
hasonlóan, találhatsz a bejelölt szimbólum alatt  (azaz NYÍL) szimbólumot. Ebben az 
esetben is további egy szimbólumot kell bejelölnöd az adott sorban. 

6. Ha az adott sorban a „JELEN” kaparófelületen be tudtad jelölni mind a 6 szimbólumot, akkor 

a „GYORSÍTÓ” felirathoz tartozó  kaparófelületet is lekaparhatod, amely alatt akár 
 (azaz KETTŐSNYÍL) szimbólumot is találhatsz. Ebben az esetben további két 

szimbólumot kell bejelölnöd az adott sorban. 
 

 

7. A „GYORSÍTÓ” szimbólum lekaparása után folytasd a „KALAND” kaparófelület alatt megtalált 
szimbólumok bejelölését most már a „JÖVŐ” kaparófelületen, továbbra is balról jobbra 
haladva.  

8. Amennyiben a „JELEN-JÖVŐ” kaparófelületen egy sorban az összes szimbólumot sikerült 
bejelölnöd, azt az összeget nyerted meg, amely az adott sor végén a „NYEREMÉNY” 
kaparófelületen a falevél szimbólum alatt található. 

 
 
Annak, ha a „JELEN-JÖVŐ” kaparófelületen – az előírttól eltérően – nemcsak a „KALAND” kaparófelület 
alatt megtalált szimbólumokat jelölöd be, hanem lekaparod akár a „JELEN-JÖVŐ” kaparófelületet fedő 
teljes fedőréteget, a nyereményjogosultság szempontjából semmilyen következménye nincs. 

  



 

Ne feledd, mindkét sorsjegyen (Ökokaland és Ökokaland Extra) található egy 
2. játék is! 
 
Ennek a játéknak egyszerű és megszokott a játékmenete: ha a „NYERŐ SZÁMOK” felirat alatti számok 
valamelyike megegyezik a kaparófelület által fedett „ÖN SZÁMAI” felirat alatti számok közül 
bármelyikkel, a sorsjegy nyertes. 
 

 
 

 
 
 
Sőt, az Ökokaland Extra sorsjegyen található még egy bónuszjáték is! 
 

Az Ökokaland Extra bónuszjátékában  (azaz ÚJRAHASZNOSÍTOTT) szimbólumot kell találnod, hogy 

10 ezer Ft-ot nyerj. 

 

 


