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A 2019. november 18. és december 15. 

közötti Tippmix „Szelvénypörgés” 

nyereményjáték  

Részvételi- és Játékszabályzata 
 

 

1. SZERVEZÉS ÉS LEBONYOLÍTÁS 

 

A Tippmix „Szelvénypörgés” nyereményjáték (továbbiakban: Nyereményjáték) szervezője: a 

Szerencsejáték Zrt. (székhely: 1015 Budapest, Csalogány utca 30-32., cégjegyzékszám: 01-10-041628, 

adószám: 10580204244; továbbiakban: „Szervező”), amely a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban 

foglaltaknak megfelelően jár el. 

 

A Nyereményjáték időtartama alatt jelen Részvételi- és Játékszabályzat hozzáférhető minden Játékos 

számára a www.tippmix.hu/szelvenyporges (a továbbiakban: Nyereményjáték aloldala) oldalon. A 

Szervező a Nyereményjáték teljes időtartama alatt biztosítja a Szabályzat folyamatos elérhetőségét. 

 

2. A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA 

 

A Nyereményjáték teljes időtartama 2019. november 18. 05:00 óra és 2019. december 15. 23:59 óra 

között. A Nyereményjátékban az ebben az időszakban vásárolt, a 3. pontban rögzített részvételi 

feltételeknek megfelelő Tippmix fogadások vesznek részt. 

A 3. pontban rögzített részvételi feltételeknek megfelelő Tippmix fogadószelvények átvételi számának 

feltöltésére 4 darab egyhetes szakaszban van lehetőség: 

• Első hét feltöltési időszaka: 2019. november 18. 08:00 óra – 2019. november 24. 23:59 óra 

között 

• Második hét feltöltési időszaka: 2019. november 25. 00:00 óra – 2019. december 1. 23:59 óra 

között 

• Harmadik hét feltöltési időszaka: 2019. december 2. 00:00 óra – 2019. december 8. 23:59 óra 

között 

• Negyedik hét feltöltési időszaka: 2019. december 9. 00:00 óra – 2019. december 16. 08:00 óra 

között 

A 2019. november 18. 05:00 óra és 2019. december 15. 23:59 óra között vásárolt, a 3. pontban rögzített 

részvételi feltételeknek megfelelő Tippmix fogadószelvények átvételi számának feltöltésére bármelyik 4 

darab egyhetes feltöltési időszakban lehetőség van. 

3. A NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 

 

A Nyereményjáték lényege 

A Nyereményjáték célja, hogy a Játékos a Nyereményjáték ideje alatt a Nyereményjáték internetes 

oldalán (www.tippmix.hu/szelvenyporges) történt regisztrációt követően legalább 1 db érvényes, a 3. 

pontban rögzített részvételi feltételeknek megfelelő Tippmix fogadószelvény (átvételi igazolás) 40-nel 

kezdődő egyedi átvételi számának 18 számjegyét feltöltse a Nyereményjáték oldalára. A lentebb leírt 
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részvételi feltételeket teljesítő Játékosok így részt vesznek a nyeremények sorsolásán, az 5. pontban 

foglaltaknak megfelelően. 

 

A Nyereményjátékban való részvétel 

 

1. Regisztráció a Nyereményjátékra 

A Nyereményjátékban való részvétel nem automatikus, a Játékosoknak a Nyereményjátékban való 

részvételhez a Nyereményjáték aloldalán (www.tippmix.hu/szelvenyporges) regisztrálniuk kell. A 

Nyereményjátékra történő regisztráció nem egyenértékű a Szerencsejáték Zrt. online fogadási 

rendszerébe történő regisztrációval. 

 

A Nyereményjátékban való részvételhez szükséges regisztráció keretében a Játékosnak a következő 

valós/létező adatokat kell megadnia: 

• vezetéknév; 

• keresztnév; 

• e-mail cím; 

• telefonszám; 

• születési dátum; 

 

A Játékosnak továbbá nyilatkoznia kell: 

• a Nyereményjátékba történő regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztató 

elfogadásáról, valamint, hogy a részvétel érdekében történő azonosító szám(ok) feltöltésével 

elfogadja a pályázati feltételeket, 

• betöltötte a 18. életévét, 

• nem a Szerencsejáték Zrt. munkatársa, valamint az értékesítésben személyesen részt vevő 

értékesítő partnere és annak terminált kezelő munkavállalója, 

• valamint, hogy hozzájárul-e egyéb, a szerencsejátékokkal kapcsolatos marketing célú 

megkeresésekhez. 

 

A Nyereményjátékra regisztrált Játékosok a Nyereményjátékhoz kapcsolódó funkciókat érik el a 

honlapon, pl. a szelvényszám feltöltést és a nyeremények utókövetését. 

 

Azon Játékosoknak, akik korábban a „Second Chance” rendszerben lebonyolított akcióban már 

regisztráltak (azaz a 2019. október 21. és november 3. közötti „Joker Újratöltve!” akcióban), külön a 

Tippmix „Szelvénypörgés” nyereményjáték esetében nem kell regisztrálniuk, mert a korábban megadott 

e-mail címmel és jelszóval bejelentkezve részt tudnak venni a Nyereményjátékban. Ezen Játékosok az 

első Tippmix egyedi azonosító szám feltöltésével elfogadják a Tippmix „Szelvénypörgés” 

nyereményjáték pályázati feltételeit. 

 

A Nyereményjátékra regisztrált Játékosok az általuk feltöltött Tippmix fogadószelvény 40-nel kezdődő 

egyedi átvételi szám feltöltésével automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy kisorsolásuk esetén a 

nevüket és az általuk feltöltött Tippmix fogadószelvény egyedi átvételi szám 18 számjegyét a 

Szerencsejáték Zrt. közzétegye. 

 

A Nyereményjátékra történő regisztráció nem egyenértékű a Szerencsejáték Zrt. internetes játék- 

és fogadási rendszerébe történő regisztrációval. 

 

A Nyereményjátékban csak 18. életévüket betöltött személyek regisztrálhatnak. 

 

 

 

http://www.tippmix.hu/szelvenyporges)r
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A játékosok által a regisztráció keretében megadott adatokat a Szerencsejáték Zrt. a „Second 

Chance” rendszer szolgáltatásához és nyereményjátékaihoz kapcsolódó adatkezelési 

tájékoztatóban foglaltak, valamint az abban hivatkozott, a Szerencsejáték Zrt. Általános 

adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint kezeli. 

 

A Nyereményjáték oldalán történt regisztráció önmagában (azaz a Tippmix fogadószelvényen szereplő 

egyedi azonosító szám feltöltése nélkül) még nem jogosít a Nyereményjáték sorsolásain való 

részvételre. 

 

2. Részvételi feltételek 

 
1. Fogadj a Tippmixen bármilyen sporteseményre 2019. november 18. 05:00 óra – 2019. december 

15. 23:59 óra között legalább 3-as kötésben, egy szelvényen minimum 300 Ft értékben! 

2. Regisztrálj a nyereményjátékra a www.tippmix.hu/szelvenyporges oldalon! 

3. Töltsd fel a feltételeknek megfelelő Tippmix fogadószelvényed 40-nel kezdődő egyedi átvételi 

számának 18 számjegyét, hogy részt vehess a sorsoláson! 

 

A nyereményjátékban kizárólag a meghirdetett akciós időtartamban vásárolt és alábbi feltételek 

mindegyikének megfelelő Tippmix szelvényekkel lehet részt venni: 

• tartalmaz legalább 1 db, legalább 3-as kötésben és legalább 300 Ft-os téttel megtett fogadást. 

 

A Nyereményjátékban nyitott és lezárt státuszú Tippmix szelvényekkel is részt lehet venni, törölt 

fogadásokkal viszont nem. A Tippmix szelvény Nyereményjátékban való érvényessége nem függ attól, 

hogy a rajta lévő piacok kimenetele milyen státuszban van (nyitott, nyertes, vesztes, részben nyertes, 

részben vesztes, tét visszajár, stb). 

 

Olyan Tippmix szelvénnyel, amely kizárólag kombinációs fogadásokat tartalmaz (pl. 3/5, Lucky 15) nem 
lehet részt venni a nyereményjátékban. 
 

Interneten (www.tippmix.hu) és lottózóban összeállított fogadásokkal is részt lehet venni a 

nyereményjátékban. 

 

Ahány érvényes szelvényszámot tölt fel a játékos, annyiszor vesz részt az adott heti sorsoláson, majd 

a végső sorsoláson. Például, ha a nyereményjáték ideje alatt 1 db érvényes szelvényszámot töltött fel, 

akkor egyszer szerepel az adott heti sorsolási adatbázisban és a végső sorsolás adatbázisában, ha 2 

db érvényes szelvényszámot töltött fel, akkor kétszer szerepel az adott heti sorsolási adatbázisban és 

a végső sorsolás adatbázisában, és így tovább. Amennyiben a játékos egy szelvényen a kötéstiltás 

nélkül megfogadható büntetőlapok száma vagy a szögletek száma típusú piacokra is fogad, ezzel a 

feltöltött szelvényével kétszer vesz részt az adott heti sorsolásokon, majd a ráadás sorsoláson. 

 

Dupla esély 

 

Duplázd meg esélyed! Fogadj legalább 3-as kötésben egy labdarúgó eseményen „belül” legalább két 

piacon, amely közül az egyik a kötéstiltás nélkül megfogadható büntetőlapok száma vagy a szögletek 

száma típusú piacok, és ezzel a feltöltött szelvényeddel kétszer kerülsz be a sorsolási adatbázisba! 

 

Kötéstiltás nélkül fogadható piactípusok (adott labdarúgó esemény bármely másik piacával megfogadva 

jelent dupla esélyt): 

• Melyik csapat végez el több szögletet? 

• Szöglet hendikep 

• Szögletszám X 

• Szögletek száma (0-8, 9-11, 12+) 

http://www.tippmix.hu/
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• Hazai csapat szögleteinek száma  

• Vendégcsapat szögleteinek száma  

• Szögletszám: páros vagy páratlan 

• Büntetőlap-szám X 

• Melyik csapat kap több büntetőlapot? 

 

Keresd a megjelölt labdarúgás piactípusokat az alábbi bajnokságok mérkőzés előtti kínálatában: 

• Premier Liga, Francia bajnokság, Bundesliga 1., Spanyol bajnokság, Olasz A 

• Bajnokok Ligája, Európa Liga, Európa-bajnoki selejtezők 

 

Példák a szelvényszám feltöltésre: 

 

A. Dupla eséllyel induló szelvény (1.): 

• Leicester-Wolverhampton, H 

• Leicester-Wolverhampton, több mint 9,5 szöglet 

• Manchester Utd.-Chelsea, H 

 

Magyarázat: a Leicester-Wolverhampton eseményen „belül” legalább két piac is szerepel, amely közül 

az egyik a kötéstiltás nélkül megfogadható szögletek száma típusú piac, így dupla eséllyel induló 

szelvénynek számít. 

 

B. Dupla eséllyel induló szelvény (2.): 

• Leicester-Wolverhampton, H 

• Leicester-Wolverhampton, több mint 9,5 szöglet 

• Leicester-Wolverhampton, H kap több büntetőlapot 

 

Magyarázat: a Leicester-Wolverhampton eseményen „belül” mind a kötéstiltás nélkül megfogadható 

szögletek száma típusú piac, mind a kötéstiltás nélkül megfogadható büntetőlapok száma típusú piac 

is szerepel, így dupla eséllyel induló szelvénynek számít. 

 

 

C. Egyszeres eséllyel induló szelvény: 

• Manchester Utd.-Chelsea, 8,5 szöglet felett 

• Newcastle-Arsenal, V 

• Leicester-Wolverhampton, H 

 

Magyarázat: a Manchester Utd.-Chelsea eseményen „belül” ugyan szerepel a kötéstiltás nélkül 

megfogadható szögletek száma típusú piac, viszont ugyanerre a mérkőzésre más piactípus nem, így 

egyszeres eséllyel induló szelvénynek számít. 

 

3. Szelvényszám feltöltése 

A Nyereményjátékra való regisztrációt követően (vagy a már meglévő regisztrációja alapján) a Játékos 

a regisztrációnál megadott e-mail címével és jelszavával bejelentkezik a Nyereményjáték aloldalára 

(www.tippmix.hu/szelvenyporges), és ott a Szelvényszám feltöltése opciót választva feltölti a weboldalra 

a 3.2. pontban rögzített részvételi feltételeknek megfelelő Tippmix fogadószelvény 40-nel kezdődő 

egyedi átvételi szám 18 számjegyét. A szelvényszámok feltöltésére 2019. november 18. 08:00 óra és 

2019. december 16. 08:00 óra között van lehetőség.  

 

Egy átvételi számot csak egyszer lehet feltölteni, de egy Játékosnak a nyereményjáték időszaka alatt 

akár több, a részvételi feltételeknek megfelelő fogadószelvény egyedi átvételi számának feltöltésére is 

lehetősége van. 



A Tippmix nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata 5 

 

Amennyiben egy játékos a Nyereményjáték oldalán kezdeményezi profiljának törlését, úgy a törlést 

követően a korábban feltöltött Tippmix egyedi átvételi számok nem vehetnek részt a nyereményjáték 

sorsolásain. Abban az esetben, ha a játékos a törlést követően újra regisztrál a nyereményjátékba, úgy 

korábbi feltöltéseit elveszti, és a korábban feltöltött Tippmix egyedi átvételi számok újbóli feltöltésére 

sincs lehetőség. 

 

Szerencsejátékban, ezáltal a jelen Tippmix nyereményjátékban 18 év alatti személyek nem vehetnek 

részt, így nyereményjogosultságot sem szerezhetnek. Nem vehetnek részt és ezáltal 

nyereményjogosultságot sem szerezhetnek továbbá a Szerencsejáték Zrt. dolgozói, az értékesítésben 

személyesen részt vevő vállalkozók és azok terminált kezelő munkavállalói. 

 

A részletekről a Szerencsejáték Zrt. Ügyfélszolgálatának 06-1-201-0580 telefonszámán lehet érdeklődni 

hétfőtől vasárnapig 7-23 óra között. 

 

4. NYEREMÉNYEK 

 

Főnyeremény: Volkswagen T-Roc Style 1.5 TSI ACT  

A Nyereményjáték végén – a ráadás sorsoláson – a teljes időszak alatt feltöltött, a részvételi 

feltételeknek megfelelő Tippmix fogadószelvény egyedi átvételi számai között kerül kisorsolásra a 

főnyeremény nyertese. Nyereménye 1 db Volkswagen T-Roc Style 1.5 TSI ACT típusú személyautó. A 

regisztrációs adót, az illetéket, valamint az üzembe helyezés költségeit a Szerencsejáték Zrt. fizeti. 

 

Volkswagen T-Roc Style 1.5 TSI ACT: 

• Típus: Volkswagen T-Roc Style 1.5 TSI ACT 4-ajtós 

• Motor, váltó: 1498 ccm 

• Teljesítmény: 110 KW / 150 LE 

• Szín: Hófehér Tető: fekete (0QA1) 

• Kárpit: fekete-tölgy barna (FF) 

• Műszerfal: fent: titánfekete/ lent: fekete 

• Szőnyeg: fekete 

• Extra felszereltség: App-Connect "DiscoverMedia Navigációhoz", Csomagtérajtó elektromos 

nyitás/zárással, Elektromosan behajtható külső tükrök, Helytakarékos acél pótkerék, 

Klímaberendezés "Climatronic", Könnyűfém keréktárcsa 7Jx17 "Mayfield", Közlekedési táblát 

felismerő rendszer, Navigáció funkció, "Discover Media", Rádió "Composition Media", Sötétített 

hővédő üvegezés "B" oszloptól, Téli csomag, Tetőléc, WLTP 

• További tartozékok: AZW Polar 16" könnyűfém keréktárcsa, VW Thule T-Roc ab Mj. 2018 

kereszttartó, VW T-Roc gumiszőnyeg garnitúra 

 

Az autó részletes ismertetése a nyereményjáték ideje alatt megtalálható a Nyereményjáték aloldalán a 

www.tippmix.hu/szelvenyporges oldalon található Nyereményinformációk dokumentumban. Az 

autónyeremény készpénzre vagy más tárgynyereményre nem váltható. 

 

Heti nyeremények: Media Markt ajándékkártya és Decathlon ajándékkártya 

 

A Nyereményjáték 4 darab egyhetes szakaszból áll. Minden egyes szakaszt követő héten az adott heti 

részvételi feltételeknek megfelelő Tippmix fogadószelvény egyedi átvételi számai közül kerül 

kisorsolásra 8 db, egyenként 250.000 Ft értékű Media Markt ajándékkártya, valamint 20 db, egyenként 

100.000 Ft értékű Decathlon ajándékkártya. 

 

A Decathlon ajándékkártya beváltható Magyarországon bármely Decathlon üzletben, vagy interneten a 

www.decathlon.hu/ weboldalon. 

http://www.decathlon.hu/
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A Media Markt ajándékkártya beváltható Magyarországon bármely Media Markt üzletben, vagy 

interneten a www.mediamarkt.hu weboldalon. 

 

A nyeremények készpénzre vagy más tárgynyereményre nem válthatók. 

 

A nyereményeket a Szerencsejáték Zrt. biztosítja. A nyeremények átadásával összefüggő költségeket 

a Szervező fizeti meg. A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen 

felmerülő költségek és kiadások a Nyerteseket terhelik (pl. utazási költség). 

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban foglalt feltételeket akár a 

Játék időtartama alatt is, különösen indokolt esetben (pl. műszaki hiba miatt nem elérhető a játék; a 

sorsolásra technikai okok miatt nem a megadott időpontban vagy helyszínen kerül sor; stb.) módosítsa, 

amennyiben az ezekről szóló értesítést közzéteszi a Nyereményjáték aloldalán 

(www.tippmix.hu/szelvenyporges). A feltételek módosítása, illetve megváltoztatása a 

Nyereményjátékban résztvevőket hátrányosan nem érintheti. 

 

5. A NYEREMÉNYJÁTÉK SORSOLÁSA 

 

A sorsolás a Szerencsejáték Zrt. Tippmix nyereményjáték sorsolását szolgáltató háttérrendszerébe 

beérkező adatok alapján kerül lebonyolításra. A Nyereményjáték időtartama alatt a Játékosok által 

feltöltött, a 3. pontban meghatározott feltételeket teljesítő Tippmix fogadószelvények egyedi átvételi 

számai (az átvételi igazolás alján található, 40-nel kezdődő egyedi azonosító számok) automatikusan 

részt vesznek a feltöltés időpontjához tartozó heti sorsoláson, valamint a főnyeremény sorsolásán 

(ráadás sorsoláson). 

 

A 3. pontban rögzített részvételi feltételekben meghatározott, dupla eséllyel feltöltött Tippmix egyedi 

átvételi számokkal kétszer (kétszer kerül a sorsolási adatbázisba), a további Tippmix egyedi átvételi 

számokkal pedig egyszer vesz részt a Játékos az adott heti sorsoláson. Egy Játékos egy adott 

sorsoláson csak 1, az elsőként kisorsolt nyereményére jogosult. 

 

A Nyereményjáték teljes ideje alatt, a 3. pontban rögzített részvételi feltételekben meghatározott, dupla 

eséllyel feltöltött Tippmix egyedi átvételi számokkal kétszer (kétszer kerül a sorsolási adatbázisba), a 

további Tippmix egyedi átvételi számokkal pedig egyszer vesz részt a Játékos a nyereményjáték végi 

ráadás sorsoláson. A Játékos akkor is jogosult nyereményre a nyereményjáték ráadás sorsolásán, ha 

bármelyik heti sorsoláson már ért el nyereményt. 

A sorsolásokra a Szerencsejáték Zrt. 1106 Budapest, Fehér út 10. szám alatti irodaházában, közjegyző 

jelenlétében kerül sor. 

 

A kisorsolt Tippmix egyedi átvételi számokat a Szerencsejáték Zrt. ellenőrzi, hogy megfelelnek-e a jelen 

Részvételi és Játékszabályzatban meghatározott feltételeknek. A kisorsolt, de a szabályoknak az 

utólagos ellenőrzés során nem megfelelő Nyertesek nyereményre nem jogosultak, helyükre a 

tartaléknyertesek lépnek, a kisorsolásuk sorrendjében. 

 

Sorsolások 

 

Az egyes heti sorsolásokon sorrendben elsőként 8 db 250.000 Ft értékű Media Markt ajándékkártya, 

majd 20 db 100.000 Ft értékű Decathlon ajándékkártya nyertese, valamint 30 fő tartalék nyertes kerül 

kisorsolásra. A tartalék nyertesek a kisorsolásuk sorrendjében lépnek az érvénytelen nyertesek 

helyébe. 

 

http://www.mediamarkt.hu/
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A ráadás sorsoláson 1 db Volkswagen T-Roc Style 1.5 TSI ACT típusú személyautó, majd 15 fő 

tartaléknyertes kerül kisorsolásra. A tartalék nyertesek a kisorsolásuk sorrendjében lépnek az 

érvénytelen nyertesek helyébe. 

 

A sorsolások időpontjai: 

 

IDŐSZAK SORSOLÁS IDŐPONTJA KISORSOLT NYEREMÉNYEK 

Heti sorsolások 

2019. november 18 – 24. 
között feltöltött szelvények 
közötti sorsolás 

2019. november 26. 9:00 óra 

8 db 250.000 Ft értékű Media 
Markt ajándékkártya 
20 db 100.000 Ft értékű 
Decathlon ajándékkártya 

2019. november 25. – 
december 1. között feltöltött 
szelvények közötti sorsolás 

2019. december 3. 9:00 óra 

8 db 250.000 Ft értékű Media 
Markt ajándékkártya 
20 db 100.000 Ft értékű 
Decathlon ajándékkártya 

2019. december 2 – december 
8. között feltöltött szelvények 
közötti sorsolás 

2019. december 10. 9:00 óra 

8 db 250.000 Ft értékű Media 
Markt ajándékkártya 
20 db 100.000 Ft értékű 
Decathlon ajándékkártya 

2019. december 9 -16. között 
feltöltött szelvények közötti 
sorsolás 

2019. december 17. 9:00 óra 

8 db 250.000 Ft értékű Media 
Markt ajándékkártya 
20 db 100.000 Ft értékű 
Decathlon ajándékkártya 

Ráadás sorsolás 

2019. november 18. – 
december 16. között feltöltött 
szelvények közötti sorsolás 

2019. december 17. 9:15 óra 

1 db Volkswagen T-Roc Style 
1.5 TSI ACT típusú 
személyautó 

 

A Szerencsejáték Zrt. Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztálya a regisztrált adatok alapján 

telefonon vagy e-mailben veszi fel a kapcsolatot a nyertesekkel. A nyeremények átvétele előzetes 

egyeztetést követően, a sorsolástól számított 40 naptári napon belül történik. Ha a nyereményre jogosult 

Játékos az adott sorsolástól számított 40 naptári napon belül nem jelentkezik nyereményéért, akkor 

nyereményére a későbbiekben már nem tarthat igényt, át nem vett nyereménynek minősül.  A határidő 

jogvesztő! 

 

6. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE ÉS NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA 

 

A kisorsolt nyeremények nyertesei automatikusan kiküldött e-mailben kapnak értesítést, továbbá 

az egyes nyertes szelvényszámok az azokat feltöltő Nyertesek számára megjelennek a 

Nyereményjáték oldalára bejelentkezve a „Feltöltött szelvényszámok” között is, illetve a nyereményjáték 

oldalán a nyereményjegyzékben. 

 

A nyereményátvétel módjáról és helyéről a Szerencsejáték Zrt. Sorsolási és Rendezvénymenedzsment 

Osztálya a regisztráció keretében a nyertesek által megadott telefonszámon és/vagy e-mailben egyeztet 

a nyertessel. A nyereményigénylés keretében a nyertesnek át kell adnia a nyertesként kisorsolt 

egyedi azonosító számú Tippmix átvételi igazolást. 

 

A nyeremények átvétele előzetes egyeztetést követően, a sorsolástól számított 40 naptári napon belül 

történik. A határidő jogvesztő! A Decathlon ajándékkártya és a Media Markt ajándékkártya nyeremények 

esetén a budapesti lakcímmel rendelkező nyertes a Szerencsejáték Zrt. valamelyik budapesti 
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székházában veheti át a nyereményét, Budapesten kívüli lakcímmel rendelkező nyertes pedig a 

Szerencsejáték Zrt. nyertes lakcíméhez legközelebb eső saját lottózójában veheti át a nyereményét. 

 

A főnyeremény (autónyeremény) átadása a sorsolástól számított 40 naptári napon belül, a 
Szerencsejáték Zrt. Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztályával egyeztetett időpontban és 
helyszínen történik. Azon autónyeremény nyertes, aki személyesen benyújtotta nyereményigényét és 
azt a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztály érvényesnek tekintette, a Sorsolási és 
Rendezvénymenedzsment Osztály – tekintettel az autónyereménnyel összefüggésben szükséges 
adminisztrációs folyamat időigényére – a nyertes részére a nyeremény fejében egy olyan 
autónyeremény-utalványt ad át, amely tartalmazza: 

• a sorsolás napját, 

• az autókereskedőnél történő átvételhez az autónyeremény azonosító adatait (típus, alvázszám, 
szín), 

• az autónyeremény bruttó értékét (forgalomba helyezéssel és átírási illetékkel együtt), 

• valamint az utalvány beváltás módját (hely, idő, kapcsolattartó személy), 

• továbbá azt is, hogy az utalvány beváltása során a nyertesnek a nyereményautó forgalomba 
helyezésével és átírásával összefüggésben fizetési kötelezettsége nem keletkezik.  

 
A Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztály által történő autónyeremény-utalvány átadásával a 
Szerencsejáték Zrt. a nyereményt a nyertes rendelkezésére bocsájtja, amellyel az autónyeremény 
átadottnak tekintendő. Az autónyeremény tényleges átvételére – szintén a nyertessel egyeztetett – 
későbbi időpontban kerül sor. 
 
A nyeremények átadásának feltétele: 

• a nyertesként kisorolt játékos és a nyereményátvevő személyazonosságának egyezése (a 
személyi okmányokban és a pályázatban megadott adatok azonossága),  

• a pályázó a Nyereményjátékban való részvételre jogosító és feltöltött azonosító számú fogadás 
megvásárlásának napján betöltötte a 18. életévét, 

• a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztálya által biztosított „Nyilatkozat” (amelyben a 
nyertes aláírásával igazolja, hogy az akcióban meghirdetett pályázást kizáró okok nem állnak 
fenn) nyertes általi kitöltése és aláírása. 

 

A „Nyilatkozat” kitöltése és nyertes által történő aláírása kötelező, annak hiányában a nyertes 

részére nem adható át a nyeremény. 

 

Külföldi személyek csak abban az esetben juthatnak nyereményhez, ha érvényes útlevéllel, személyi 

igazolvánnyal vagy egyéb, a személyi azonosságot egyértelműen igazoló okmánnyal (pl.: fényképes 

kártya formátumú vezetői engedély) és magyarországi lakcímmel (tartózkodási hely címe) is 

rendelkeznek, illetve az elektronikus fogadási rendszerben regisztrációval rendelkező Játékosok esetén 

a regisztrációkor megadott adatokat igazolják. A regisztrációkor megadott (vagy azt követően 

módosított) lakcím (tartózkodási hely címe) igazolható magyarországi lakcímkártyával, tartózkodási 

engedéllyel vagy egyéb, a tartózkodási hely igazolására alkalmas hatósági igazolással, okmánnyal, 

vagy ezek hiányában a szállásadó által két tanú jelenlétében aláírt igazolással.  

 

A nyeremények átadásával összefüggő költségeket a Szerencsejáték Zrt. fizeti meg. A nyeremény 
átvételével összefüggésben a nyertes részéről esetlegesen felmerülő költségek és kiadások (pl. utazási 
költség) a nyerteseket terhelik. 
 
A Szerencsejáték Zrt. nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal 

harmadik személyeknek okozott károkért, illetve következményekért. A Játékos teljes jogi felelősséggel 

(pl. polgári, büntetőjogi) tartozik az általa megadott adatokért, az azzal a Szervezőnek okozott bármilyen 

hátrányért. A Szerencsejáték Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményt kizárólag a Nyertesnek 

adja át. 

7. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 
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A Szerencsejáték Zrt. kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a 

Nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás eredő vagy 

ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. 

 
A játékosok által a regisztráció keretében a Nyereményjáték aloldalán megadott adatokat a 
Szerencsejáték Zrt. a „Second Chance” rendszer szolgáltatásához és nyereményjátékaihoz kapcsolódó 
adatkezelési tájékoztatóban foglaltak, valamint az abban hivatkozott, a Szerencsejáték Zrt. Általános 
adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint kezeli, amely tájékoztatók a Szerencsejáték Zrt. 
honlapján érhetők el (https://bet.szerencsejatek.hu/informaciok/adatkezeles). 
 

 

Budapest, 2019. november 15. 

 

Szerencsejáték Zrt. 

https://bet.szerencsejatek.hu/informaciok/adatkezeles

