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A 2022. február 28. és 2022. március 20. közötti  

„Tavaszi Extra Mázli” nyereményjáték 

Részvételi- és Játékszabályzata 
 

2022. március 21-én módosított verzió. 

1. SZERVEZÉS ÉS LEBONYOLÍTÁS 

 

A „Tavaszi Extra Mázli” 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.szerencsejatek.hu/second-chance/tavaszi-extra-mazli-2022-marcius (a továbbiakban: 

nyereményjáték aloldala) oldalon. A Szervező az Nyereményjáték teljes időtartama alatt biztosítja a 

Szabályzat folyamatos elérhetőségét. 

 

 

2. AZ NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA 

 

Az nyereményjáték teljes időtartama 2022. február 28. 00:00 óra és 2022. március 20. 24:00 óra 

között. Az nyereményjátékban az ebben az időszakban vásárolt, a 3. pontban rögzített részvételi 

feltételeknek megfelelő játékok vesznek részt. 

A 3. pontban rögzített részvételi feltételeknek megfelelő egyedi azonosító számok feltöltésére 3 darab 

egyhetes szakaszban van lehetőség: 

• Első feltöltési időszak: 2022. február 28. 08:00 óra – 2022. március 6. 24:00 óra között 

• Második feltöltési időszak: 2022. március 7. 00:00 óra – 2022. március 13. 24:00 óra között 

• Harmadik feltöltési időszak: 2022. március 14. 00:00 óra – 2022. március 20. 24:00 óra között 

A 2022. február 28. 00:00 óra és 2022. március 20. 24:00 óra között vásárolt, a 3. pontban rögzített 

részvételi feltételeknek megfelelő interneten, SMS-ben vagy Okoslottó mobilalkalmazásban vásárolt 

játék 40-nel kezdődő, 16 jegyű egyedi azonosító számának feltöltésére bármelyik feltöltési időszakban 

lehetőség van, azonban egy adott egyedi azonosító szám feltöltésére csak egyszer van lehetőség. 

 

3. AZ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 

 

Az nyereményjáték lényege 

Az nyereményjáték célja, hogy a Játékos a nyereményjáték ideje alatt az nyereményjáték internetes 

oldalán (www.szerencsejatek.hu/second-chance/extra-mazli-ujratoltve-2021-december) a Second 

Chance pályázati rendszerbe történt regisztrációt/belépést követően legalább 1 db érvényes, a 3. 

pontban rögzített részvételi feltételeknek megfelelő játék 40-el kezdődő egyedi azonosító számának 16 

számjegyét feltöltse az nyereményjáték oldalára. A lentebb leírt részvételi feltételeket teljesítő 

Játékosok így részt vesznek a nyeremények sorsolásán, az 5. pontban foglaltaknak megfelelően. 

  

http://www.szerencsejatek.hu/second-chance/
http://www.szerencsejatek.hu/second-chance/extra-mazli-ujratoltve-
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Az nyereményjátékban való részvétel 

 

a) Regisztráció az nyereményjátékra 

Az nyereményjátékban való részvétel nem automatikus, a Játékosoknak az nyereményjátékban való 

részvételhez az nyereményjáték aloldalán (www.szerencsejatek.hu/second-chance/tavaszi-extra-

mazli-2022-marcius) regisztrálniuk kell a Szerencsejáték Zrt. Second Chance pályázati rendszerébe. 

Az nyereményjátékra/Second Chance pályázati rendszerbe történő regisztráció nem 

egyenértékű a Szerencsejáték Zrt. internetes játék- és fogadási rendszerébe történő 

regisztrációval. 

 

Az nyereményjátékban való részvételhez szükséges regisztráció keretében a Játékosnak a következő 

valós/létező, a személyazonosító okmányokban rögzített, teljes adatokat kell megadnia: 

• vezetéknév; 

• keresztnév; 

továbbá: 

• e-mail cím; 

• telefonszám; 

• bejelentkezéshez szükséges jelszó; 

 

A Játékosnak továbbá nyilatkoznia kell: 

• a Second Chance pályázati rendszerbe történő regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelési 

tájékoztató elfogadásáról,  

• 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. 

 

Az nyereményjátékban regisztrált Játékosok az nyereményjátékhoz kapcsolódó funkciókat érik el az 

nyereményjáték oldalán, pl. az játék egyedi azonosító szám feltöltést és a nyeremények utókövetését. 

 

Azon Játékosoknak, akik korábban „Second Chance” rendszerben lebonyolított nyereményjátékban 

már regisztráltak, külön a „Tavaszi Extra Mázli” nyereményjáték esetében nem kell regisztrálniuk, mert 

a korábban megadott e-mail címmel és jelszóval bejelentkezve, az új nyereményjátékra történő 

feliratkozást követően részt tudnak venni az nyereményjátékban. Ezen Játékosok az első azonosító 

szám feltöltésével elfogadják a „Tavaszi Extra Mázli” nyereményjáték pályázati feltételeit. 

 

Az nyereményjátékban csak 18. életévüket betöltött személyek regisztrálhatnak. 

 

A játékosok által a regisztráció keretében megadott adatokat a Szerencsejáték Zrt. a „Second 

Chance” rendszer szolgáltatásához és nyereményjátékihoz kapcsolódó adatkezelési 

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

adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint kezeli. 

 

Az nyereményjáték oldalán történt regisztráció önmagában (a játék egyedi azonosító szám feltöltése 

nélkül) még nem jogosít az nyereményjáték sorsolásain való részvételre. 

  

http://www.szerencsejatek.hu/second-chance/tavaszi-extra-mazli
http://www.szerencsejatek.hu/second-chance/tavaszi-extra-mazli
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b) Részvételi feltételek 
 
1. Játssz interneten, SMS-ben vagy Okoslottó mobil alkalmazással Hatoslottó, Skandináv lottó, 

Puttó, Kenó vagy Eurojackpot játékot 2022. február 28. 00:00 óra és 2022. március 20. 24:00 
óra között legalább 1 800 Ft értékben! 

2. Regisztrálj az nyereményjátékra a www.szerencsejatek.hu/second-chance/tavaszi-extra-mazli-
2022-marcius oldalon! 

3. Töltsd fel a feltételeknek megfelelő a játék 40-nel kezdődő egyedi azonosító számának 16 
számjegyét, hogy részt vehess a sorsolásokon! 

 

Az nyereményjátékban kizárólag a meghirdetett időtartamban, kizárólag interneten, SMS-ben vagy 

Okoslottó mobilalkalmazásban vásárolt, egy szelvényen a Joker játék(ok) értékével együtt összesen 

legalább 1800 Ft értékű Hatoslottó, Skandináv lottó, Puttó, Kenó vagy Eurojackpot játékkal lehet részt 

venni. 

 

Egy adott feltöltött egyedi azonosító szám részt vesz a feltöltés időpontjához tartozó heti sorsoláson, 

valamint az nyereményjáték főnyereményeinek sorsolásán is. 

 

Ahány egyedi azonosító számot tölt fel a Játékos az adott heti sorsoláshoz tartozó időszakban, 

annyiszor kerül be az adott heti sorsolás adatbázisába. Ahány egyedi azonosító számot tölt fel a játékos 

az nyereményjáték teljes időszakában, annyiszor kerül be a főnyeremény sorsolásának adatbázisába. 

 

c) Játék egyedi azonosító számának feltöltése 

 
A Second Chance pályázati rendszerbe történt regisztrációt követően (vagy a már meglévő 

regisztrációja alapján) a Játékos a regisztrációnál megadott e-mail címével és jelszavával bejelentkezik 

az nyereményjáték aloldalán (bet.szerencsejatek.hu/second-chance/tavaszi-extra-mazli-2022-

marcius), és ott a Játék azonosító szám feltöltése opciót választva feltölti az aloldalra a 3.2 pontban 

rögzített részvételi feltételeknek megfelelő játék 40-nel kezdődő egyedi azonosító számát. Az egyedi 

azonosító számok feltöltésére 2022. február 28. 08:00 óra és 2022. március 20. 24:00 óra között van 

lehetőség.  
 

Egy egyedi azonosító számot csak egyszer lehet feltölteni, de egy Játékosnak az nyereményjáték 

időszaka alatt akár több, a részvételi feltételeknek megfelelő játék egyedi azonosító szám feltöltésére 

is lehetősége van. 

 

Egy adott feltöltött játék egyedi azonosító szám a feltöltés időpontját követő legközelebbi heti 

sorsoláson, valamint a főnyeremények sorsolásán vesz részt. 

 

Amennyiben egy Játékos kezdeményezi a Second Chance pályázati rendszerben meglévő profiljának 

törlését, úgy a törlést követően a jelen nyereményjáték keretében korábban feltöltött egyedi azonosító 

számok nem vesznek részt az nyereményjáték sorsolásain. Ha a Játékos a törlést követően újra 

regisztrál a Second Chance pályázati rendszerbe/nyereményjátékba, akkor a korábbi feltöltéseit 

elveszti, és a korábban feltöltött egyedi azonosító számok újbóli feltöltésére sincs lehetőség. 

Amennyiben egy játékos a kisorsolását követően, de a nyeremény átvétele előtt törli a profilját, 

nyereményét nem veheti át. Ebben az esetben a nyeremény át nem vett lesz. 

 

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

nyereményjogosultságot sem szerezhetnek. Nem vehetnek részt és ezáltal nyereményjogosultságot 

sem szerezhetnek továbbá a Szerencsejáték Zrt. munkavállalói, az értékesítésben személyesen részt 

vevő értékesítő partnerek és azok terminált kezelő munkavállalói. 

 

  

https://bet.szerencsejatek.hu/extra-mazli
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4. NYEREMÉNYEK 

 

Főnyeremény: 1 db 3.000.000 Ft pénznyeremény 
Az nyereményjáték végén, a főnyeremények sorsolásán a teljes időszak alatt feltöltött, a részvételi 

feltételeknek megfelelő egyedi azonosító számokhoz tartozó belső csoportazonosítók közül kerül 

kisorsolásra 1 db 3.000.000 Ft pénznyeremény.  

 

Heti nyeremények: hetente 5 db, egyenként 200.000 Ft és 10 db, egyenként 100.000 

Ft pénznyeremény 

Az nyereményjáték 3 szakaszból áll. Minden egyes szakaszt követő héten az adott szakaszban feltöltött 

egyedi azonosító számokhoz tartozó belső csoportazonosítók között kerül kisorsolásra 5 db, egyenként 

200.000 Ft és 10 db, egyenként 100.000 Ft pénznyeremény. 

 

 

5. AZ NYEREMÉNYJÁTÉK SORSOLÁSA 

 

Az nyereményjáték időtartama alatt a Játékosok által feltöltött, a 3.2 pontban meghatározott feltételeket 

teljesítő játékok 40-nel kezdődő16 számjegyű egyedi azonosító számai részt vesznek a feltöltés 

időpontjához tartozó heti sorsoláson, valamint a főnyeremények sorsolásán. 

 

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

jelenlétében kerül sor. 

 

A sorsolások időpontjai: 

 

IDŐSZAK SORSOLÁS IDŐPONTJA 
KISORSOLT 

NYEREMÉNYEK 

Heti sorsolások 

2022. február 28. – március 6. 
között feltöltött egyedi azonosító 

számok közötti sorsolás 
2022. március 8., 10:00 óra 

5 db, egyenként 200.000 Ft, 
10 db, egyenként 100.000 Ft 

2022. március 7-13. között 
feltöltött egyedi azonosító számok 

közötti sorsolás 
2022. március 16., 10:00 óra 

5 db, egyenként 200.000 Ft, 
10 db, egyenként 100.000 Ft 

2022. március 14-20. között 
feltöltött egyedi azonosító számok 

közötti sorsolás 
2022. március 22., 10:00 óra 

5 db, egyenként 200.000 Ft, 
10 db, egyenként 100.000 Ft 

Főnyeremény sorsolása 

2022. február 28. – 2022. március 
20. között feltöltött egyedi 
azonosító számok közötti 

sorsolás 

2022. március 22., 10:15 óra 1 db 3.000.000 Ft  

 

A sorsolás a Szerencsejáték Zrt. nyereményjáték sorsolását szolgáltató háttérrendszerébe beérkező 

adatok alapján kerül lebonyolításra. Az nyereményjáték időtartama alatt a Játékosok által feltöltött, a 3. 

pontban meghatározott feltételeket teljesítő játékok 40-nel kezdődő 16 számjegyű egyedi azonosító 

számai automatikusan részt vesznek a feltöltés időpontjához tartozó heti sorsoláson, valamint a 

főnyeremény sorsolásán. 

 

A 3. pontban rögzített részvételi feltételekben meghatározott játék egyedi azonosító számokkal egyszer 

vesz részt a Játékos az adott heti sorsoláson. Egy Játékos egy adott sorsoláson csak 1, az elsőként 

kisorsolt nyereményére jogosult. 
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Az nyereményjáték teljes ideje alatt, a 3. pontban rögzített részvételi feltételekben meghatározott, játék 

egyedi átvételi számokkal egyszer vesz részt a Játékos az nyereményjáték végi főnyeremény 

sorsoláson. A Játékos akkor is jogosult nyereményre az nyereményjáték főnyeremény sorsolásán, ha 

bármelyik heti sorsoláson már ért el nyereményt. 

A kisorsolt egyedi azonosító 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. 

 

Az egyes heti sorsolásokon sorrendben elsőként 5 db 200.000 Ft pénznyeremény és 10 db 100.000 Ft 

pénznyeremény, valamint 15 fő tartalék nyertes kerül kisorsolásra. A tartalék nyertesek a kisorsolásuk 

sorrendjében lépnek az érvénytelen nyertesek helyébe. 

 

A főnyeremény sorsoláson 1 db 3.000.000 Ft pénznyeremény és nyertese, majd 4 fő tartaléknyertes 

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

helyébe. 

 

 

6. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE ÉS NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA 

 

A kisorsolt nyeremények nyertesei automatikusan, a „Second Chance” informatikai 

háttérrendszer által kiküldött e-mailben kapnak értesítést, továbbá az egyes nyertes egyedi 

azonosító számok az azokat feltöltő Nyertesek számára megjelennek az nyereményjáték oldalán 

bejelentkezve a „Feltöltött játék egyedi azonosító számok” között is.  

 

A nyereményhez jutás módjáról és helyéről a Szerencsejáték Zrt. Sorsolási és 

Rendezvénymenedzsment Osztálya a nyertesek Second Chance pályázati rendszerben lévő 

regisztráció alapján tárolt telefonszámán és/vagy e-mailben egyeztet a nyertesekkel.  

 

A nyereményjátékban elért pénznyeremény kifizetése kizárólag a Szerencsejáték Zrt. bármely saját 

üzemeltetésű értékesítőhelyén a játékos által  benyújtott nyereményigénylés alapján történik, a 

Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztály által a nyertessel történt egyeztetést követően a 

részére megküldött, hiánytalanul kitöltött és beérkezett „Kifizetői nyilatkozat”-nak, az adóigazolás 

kiállításához szükséges adatlapnak, valamint annak a Nyilatkozatnak a beérkezését követően, 

amelyben nyilatkozik arról, hogy az esetében kizáró tényező nem áll fenn. A pénznyeremény kifizetése 

a nyertes által megadott, kizárólag Magyarországon működő bank bankfiókjában nyitott forint alapú 

lakossági bankszámlára történik átutalással. 

A nyereményeket személyi jövedelemadó terheli, melyeket a SzZrt. bevall és megfizet a játékos helyett.  

A nyertesnek akkor fizethető ki a nyeremény, ha rendelkezik személyazonosságot egyértelműen igazoló 

érvényes okmánnyal (pl. fényképes, kártya formátumú vezetői engedély), illetve az internetes játék- és 

fogadási rendszerbe történő regisztrációjakor megadott (vagy azt követően módosított) adatokat 

igazolja. A regisztrációban található adatok, magyarországi tartózkodási hely igazolható 

lakcímkártyával, tartózkodási engedéllyel vagy egyéb, a tartózkodási hely igazolására alkalmas 

hatósági igazolással, okmánnyal. 

Külföldi személy számára nyeremény akkor fizethető ki, ha rendelkezik érvényes útlevéllel, személyi 

igazolvánnyal vagy egyéb, a személyazonosságot egyértelműen igazoló okmánnyal (pl. fényképes, 

kártya formátumú vezetői engedély), valamint (pénznyeremény esetében) magyarországi bankfiókban 

nyitott forint alapú lakossági bankszámlával, illetve az internetes játék- és fogadási rendszerbe történő 



 

Az „Tavaszi Extra Mázli” nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata 6 

 

regisztrációjakor megadott (vagy azt követően módosított) adatokat igazolja. A regisztrációban található 

adatok, magyarországi tartózkodási hely igazolható lakcímkártyával, tartózkodási engedéllyel vagy 

egyéb, a tartózkodási hely igazolására alkalmas hatósági igazolással, okmánnyal. 

A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal harmadik 

személyeknek okozott károkért, illetve következményekért. A Játékos teljes jogi (pl. polgári-, 

büntetőjogi) felelősséggel tartozik az általa megadott adatokért, az azzal a Szerencsejáték Zrt-nek 

okozott bármilyen hátrányért. Fenntartjuk a jogot, hogy a nyeremények kizárólag a nyerteseknek 

kerüljenek kifizetésre. 

A nyeremények igénylésének az előzetes egyeztetést követően a sorsolástól számított 40 naptári napon 
belül kell megtörténnie. Ha a nyereményre jogosult Játékos az adott sorsolástól számított 40 naptári 
napon belül nem nyújtja be a nyereményigénylést, akkor nyereményére a későbbiekben már nem tarthat 
igényt és a nyeremény át nem vett nyereménynek minősül. A határidők jogvesztők! 

A Szerencsejáték Zrt. nem felel az ellenőrzési körén kívül eső, az nyereményjáték szervezésének 
időpontjában előre nem látható olyan körülményért, amelyet nem állt módjában elkerülni, befolyásolni, 
vagy nem volt elvárható az esetleges kárelhárítás sem. 

A nyeremények átvételének/kifizetésének jogvesztő határideje: 
- a 2022. március 8-i sorsoláson kisorsolt nyeremények esetében legkésőbb 2022. április 17., 
- a 2022. március 16-i sorsoláson kisorsolt nyeremények esetében legkésőbb 2022. április 24. 25., 
- a 2022. március 22-i sorsolásokon kisorsolt nyeremények esetében legkésőbb 2022. május 1. 

 
Amennyiben az egyes sorsolások bármelyik nyertese a fentiekben meghatározott, az adott heti 
sorsoláshoz tartozó határidőn belül nem jelentkezik a nyereményéért, vagy annak átvételére nem 
jogosult (pl. 18 év alatti, vagy az nyereményjátékból eleve kizárt személy), akkor a nyereménye 
át nem vett nyereménynek minősül. 

 

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

 

A Szerencsejáték Zrt. kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért az 

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

ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. 

 
A játékosok által a regisztráció keretében az nyereményjáték aloldalán megadott adatokat a 
Szerencsejáték Zrt. a „Second Chance” rendszer szolgáltatásához és nyereményjátékihoz 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, 2022. február 28. 

 

Szerencsejáték Zrt. 

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

