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A „Regisztrációs Bónusz” elnevezésű számsorsjáték kampány 

Részvételi- és Játékszabályzata 

1. Szervezés és lebonyolítás 

A Bónusz kampány 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 Bónusz kampány időtartama alatt jelen Részvételi- és Játékszabályzat hozzáférhető minden Játékos 

számára a Szerencsejáték weboldalán https://bet.szerencsejatek.hu/akcio/regisztracio-bonusz-2020-aprilis 

menüpont alatt. A Szervező a Bónusz kampány teljes időtartamától kezdődően biztosítja a Szabályzat 

folyamatos elérhetőségét. 

2. A Bónusz kampány időtartama 

A Bónusz kampány teljes időtartama: 2020. április 17. 00:00 óra és 2020. május 6. 23:59 óra között. 

3. A kampány lényege, a részvétel feltételei, a részvétel módja 

A Bónusz kampány indulásától 2020. április 17. 00:00 és 2020. május 6. 23:59 között regisztrációs első 

fogadási bónusz ajánlatot hirdet meg a Szervező a Szerencsejáték Zrt. weboldalán, amely kizárólag olyan 

Játékosoknak szól, akik még korábban nem rendelkeztek a Szerencsejáték Zrt. elektronikus játék- és fogadási 

rendszerében teljes regisztrációval. 

Az ajánlat értelmében, aki a Szerencsejáték Zrt. internetes fogadási oldalán (bet.szerencsejatek.hu) keresztül 

2020. április 17. 00:00 és 2020. május 6. 23:59 között regisztrál, engedélyezi a marketing célú 

megkeresést a Szerencsejáték Zrt. ajánlataira vonatkozóan és a feltételeknek megfelelően játszik a 

bet.szerencsejatek.hu oldalon, bónusz egyenlegfeltöltést kap.  

A kampányban a Játékos a regisztrációját követő első, a bet.szerencsejatek.hu oldalon a feltételeknek 

megfelelő összegben feladott Ötöslottó, Hatoslottó, Skandináv lottó, Joker, Kenó, Puttó, Luxor, Totó, Góltotó 

vagy Eurojackpot játékával vesz részt, melyet a kampány időszak alatt tesz meg, függetlenül a megjátszott 

mezők számától, a megjátszott téttől - Kenó és Puttó esetében -  a játék időtartamától - 5 hetes szelvény, 

többnapos szelvény - a kombináció típusától. A Játékos az alábbi bónuszra jogosult az akció időtartama alatt 

a feltételeknek megfelelő első feladott játéka alapján: 

2020.04.17 - 2020.05.06. között a feltételeknek megfelelő 
első játék összege, melyet a bet.szerencsejatek.hu 
oldalon ad fel 

 

Garantált személyes bónusz összege 

0 – 899 Ft között 0 Ft 

900-1799 Ft között 1.000 Ft 

1800 – 2999 Ft között 2.000 Ft 

3000 Ft felett 3.000 Ft 

 

https://bet.szerencsejatek.hu/akcio/regisztracio-bonusz-2020-aprilis
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A marketing célú hozzájárulás megadására regisztrációkor, a Regisztrációs Űrlapon a Belépési adatok fülön a 

„Szeretnék értesülni a Szerencsejáték Zrt. ajánlatairól” felirat melletti jelölőbe tett hozzájárulással, valamint 

belépést követően, a https://bet.szerencsejatek.hu/beallitasok/kommunikacio vagy a 

https://www.tippmixpro.hu/profil/beallitasok/kommunikacio aloldalakon (továbbiakban együttesen: 

„Kommunikációs beállítások aloldalon”) van lehetőség a Szerencsejáték Zrt. ajánlataihoz történő hozzájárulás 

megadására.  

A marketing célú megkeresésekhez történő hozzájárulás bármikor, korlátozás nélkül visszavonható a 

Kommunikációs beállítások aloldalon, azonban a hozzájárulás visszavonása azzal a következménnyel járhat, 

hogy a leválogatás időpontjában hiányzó – feltételként meghatározott – marketing célú hozzájárulás esetén a 

bónusz nem kerül jóváírásra.   

A kampányban a Játékos a bet.szerencsejatek.hu oldalon kiválasztva a kívánt játék típusát, a játékszelvény 

jelenik meg, melynek kitöltését követően a Játékos a  „kosár”-ba teheti a kitöltött játékszelvényt, és a „Fizetés” 

gombra kattintva játékba küldheti.  

A Játékos egyszerre több játékszelvényt is a „kosárba” tehet és a megjátszani kívánt játékokat egyszerre 

küldheti játékba.  

Az egy időpontban játékba küldött játékok esetén a Szervező a leválogatás során, az első feladott játékhoz 

mért 10 másodpercen belül vizsgálja a játékokat, és legmagasabb értékű játékot veszi figyelembe a 

kiértékelésnél.  

A Joker játék(ok) értéke nem számít bele a vele egy játékszelvényen szereplő játék értékébe, értéke külön 

kerül kiértékelésre. 

A regisztrációra és az első játékra vonatkozó feltétel a leválogatás napját megelőző napi adatokon történik, 

míg a Játékos marketing célú megkeresésekhez történő hozzájárulása az első játékra vonatkozó feltétel 

teljesülése utáni első leválogatás napján kerül ellenőrzésre. 

A Szerencsejáték Zrt. a kampányidőszak alatt több alakalommal is végez leválogatást bónuszjóváírás céljából 

az ehhez szükséges feltételek együttes fennállásával kapcsolatban.  

Leválogatások tervezett dátuma: 

1. 2020. április 20. hétfő 

2. 2020. április 23. csütörtök 

3. 2020. április 27. hétfő 

4. 2020. április 30. csütörtök 

5. 2020. május 4. hétfő 

6. 2020. május 7. csütörtök 

A leválogatások időpontját a Szervező tájékoztató jelleggel határozta meg, rajta kívül álló okokból ettől eltérhet, 
amiről az akció aloldalán tájékoztatást nyújt.  
Az adott napi ellenőrzés meghiúsulása esetén a kimaradt ellenőrzés a következő ellenőrzési dátumon valósul 

meg, a Szabályzatban meghatározott feltételek mentén.  

A Szerencsejáték Zrt. fenntartja a jogot, hogy a regisztrációs első fogadási bónusz ajánlatát módosítsa, 

felfüggessze, illetve a Bónusz kampány ideje alatt bármikor újra meghirdesse, amennyiben az ezekről szóló 

értesítést közzéteszi a bet.szerencsejatek.hu weboldalon. A feltételek módosítása, illetve megváltoztatása a 

Bónusz kampányban résztvevőket hátrányosan nem érintheti.  

Szerencsejátékban, ezáltal a jelen Bónusz kampányban 18 év alatti személyek nem vehetnek részt és bónusz 

feltöltés jogosultságot sem szerezhetnek.  

https://bet.szerencsejatek.hu/beallitasok/kommunikacio
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4. A feltételeket teljesítők értesítése és bónusz feltöltések 

A bónusz feltöltések készpénzre vagy más nyereményre nem válthatók.  

Az ajánlat keretében a Játékos egyenlegére feltöltött bónusz összeg csak online szerencsejátékra, vagy 

sportfogadásra fordítható. 

A bónusz legkésőbb az ajánlat lezárását követő 5 munkanapon belül kerül jóváírásra a Játékosok belső 

egyenlegén. Az összeg automatikusan kerül jóváírásra, így azt nem szükséges igényelni. 

Amennyiben az ajánlat keretében érintett Játékos teljesíti az akció feltételeit és bónusz összeg jóváírásra 

jogosult, de az ajánlat időszakán belül, vagy az ajánlat lezárását követő 5 munkanapon belül önkizárást 

kezdeményez, a szervező jogosult a jóváírás teljesítését megtagadni. 

Ez az ajánlat nem vonható össze más bónusszal/ajánlattal. 

A bónusz feltöltések jóváírásának tényéről a nyertesek a Szerencsejáték Zrt. internetes játék- és fogadási 

rendszerében nyilvántartott e-mail címükre küldött levélben kapnak értesítést.  

5. Általános szabályok 

A Szerencsejáték Zrt. promócióiban szigorúan csak azok a Játékosok vehetnek részt, akiknek kizárólag egy 

regisztrációjuk van. Ennek ellenőrzésére és azonosítására a Szerencsejáték Zrt. számos belső rendszert 

használ. Ezt figyelembe véve fenntartja a jogot, hogy az ajánlatot, vagy az annak felhasználásából elért 

nyeremény, illetve bónusz jóváírását a következő esetekben saját hatáskörében visszautasítsa: 

• a regisztrációk ugyanarról az IP címről történnek 

• a regisztrációkban a következő adatok közül legalább egy azonos (e-mail cím, bankszámlaszám) 

• ha egy felhasználóhoz több regisztráció tartozik 

• a részvételi feltételek bármilyen megsértése esetén 

• bizonyíték arra, hogy Játékosok összejátszanak a játékok megtételénél/vagy bármilyen egyéb visszaélést 
követnek el 

A Szerencsejáték Zrt. promóciói kedvtelésből fogadó Játékosok számára készültek és a Szerencsejáték Zrt. 

saját belátása szerint korlátozhatja a Játékosok részvételét. 

Az eredményes együttműködés érdekében fokozottan kell ügyelni a bejelentkezési azonosítók, jelszavak 
védelmére és megválasztására, az adatok pontos megadására, ezáltal is csökkentve a visszaélések 
lehetőségét. 
 
A Szerencsejáték Zrt. kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a fogadásban való 

részvétel során, a fogadási, az informatikai, az adatátvételi és/vagy, kommunikációs rendszerek esetleges 

hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, 

veszteségért. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokra és azok érvényesítésére vonatkozó részletes szabályok 

megtalálhatóak a Szerencsejáték Zrt. Általános Adatkezelési Tájékoztatójában. (a Szerencsejáték Zrt. 

„Regisztrációs Bónusz” kampányhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatója: 

https://bet.szerencsejatek.hu/akcio/regisztracio-bonusz-2020-aprilis). 

 

Budapest, 2020. április 17. 

Szerencsejáték Zrt. 

https://bet.szerencsejatek.hu/akcio/regisztracio-bonusz-2020-aprilis

