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A „Tölts fel és nyerj!” elnevezésű nyereményjáték 
Részvételi- és Játékszabályzata 

1. Szervezés és lebonyolítás 

A 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 „SimplePay” elnevezésű nyereményjáték (továbbiakban: Nyereményjáték) időtartama alatt jelen 

Részvételi- és Játékszabályzat hozzáférhető minden Játékos számára a Tippmixpro weboldalán 

(www.tippmixpro.hu) a Promóciók / Aktuális / SimplePay menüpont alatt, illetve a Szerencsejáték 

weboldalán (www.szerencsejatek.hu) az Akciók / SimplePay menüpont alatt. A Szervező a 

Nyereményjáték teljes időtartamától kezdődően biztosítja a Szabályzat folyamatos elérhetőségét. 

2. A Nyereményjáték időtartama 

A Nyereményjáték teljes időtartama: 2019. június 17. 00:00 óra és 2019. július 14. 23:59 óra 

között. 

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

A Nyereményjátékban való részvétel minden Játékos számára elérhető, aki hitelesített 

regisztrációval rendelkezik a Szerencsejáték Zrt. - internetes játék- és fogadási rendszerében. A 

hitelesített regisztráció azt jelenti, hogy a Játékos a regisztrációs folyamatot sikeresen teljesítette, 

valamint az általa a regisztráció során megadott e-mail címet megerősítette, azaz hitelesítette. 

A Nyereményjátékban való részvétel a játékos általi belső egyenlegre a SimplePay-en keresztül 

történő, minimum 2.000 Forint értékű, egyösszegű feltöltéshez és bármilyen összegű érvényes 

fogadáshoz kötött. A Nyereményjáték bármely szakaszában való részvételhez a legalább 2.000 

Forint értékű, egyösszegű feltöltést és a legalább 1 érvényes játékot/fogadást ugyanazon 

szakaszon belül kell teljesítenie a játékosnak. 

3.1. A heti sorsolásokon való részvétel együttes feltételei:  

A Nyereményjáték az alábbi szakaszokra különül el: 

1. Első szakasz:    2019. június 17. 00:00 - 2019. június 23. 23:59 

2. Második szakasz:    2019. június 24. 00:00 - 2019. június 30. 23:59 

3. Harmadik szakasz:    2019. július 1. 00:00 - 2019. július 7. 23:59 

4. Negyedik szakasz:    2019. július 8. 00:00 - 2019. július 14. 23:59 

 

A nyereményjáték adott szakaszhoz tartozó sorsolásán való részvételhez az adott szakaszban a 

játékosnak a belső egyenlegére legalább 2000 Ft-ot kell feltöltenie SimplePay-en keresztül, 

valamint legalább 1db, bármely összegű játékot/fogadást kell vásárolnia a www.szerencsejatek.hu 

vagy a www.tippmixpro.hu oldalon, vagy belső egyenlege terhére az Okoslottó alkalmazáson 

keresztül. 

https://www.tippmixpro.hu/HU/1/Homepage
file:///C:/Users/MarancsikA/Desktop/www.szerencsejatek.hu
http://www.szerencsejatek.hu/
http://www.tippmixpro.hu/
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Első szakasz feltételei: 

2019.06.17. 00:00 és 2019.06.23. 23:59 között: 

- a játékos a belső egyenlegére legalább 2.000 Ft-ot töltött fel a SimplePay-en keresztül,

- valamint a játékos legalább 1 db bármely összegű érvényes játékot/fogadást vásárolt a

www.szerencsejatek.hu vagy a www.tippmixpro.hu oldalakon, vagy belső egyenlegéből az

Okoslottó alkalmazáson keresztül.

Második szakasz feltételei: 

2019.06.24. 00:00 és 2019.06.30. 23:59 között: 

- a játékos a belső egyenlegére legalább 2.000 Ft-ot töltött fel a SimplePay-en keresztül,

- valamint a játékos legalább 1 db bármely összegű érvényes játékot/fogadást vásárolt a

www.szerencsejatek.hu vagy a www.tippmixpro.hu oldalakon, vagy belső egyenlegéből az

Okoslottó alkalmazáson keresztül.

Harmadik szakasz feltételei: 

2019.07.01. 00:00 és 2019.07.07. 23:59 között: 

- a játékos a belső egyenlegére legalább 2.000 Ft-ot töltött fel a SimplePay-en keresztül,

- valamint a játékos legalább 1 db bármely összegű érvényes játékot/fogadást vásárolt a

www.szerencsejatek.hu vagy a www.tippmixpro.hu oldalakon, vagy belső egyenlegéből az

Okoslottó alkalmazáson keresztül.

Negyedik szakasz feltétele: 

2019.07.08. 00:00 és 2019.07.14. 23:59 között: 

- a játékos a belső egyenlegére legalább 2.000 Ft-ot töltött fel a SimplePay-en keresztül,

- valamint a játékos legalább 1 db bármely összegű érvényes játékot/fogadást vásárolt a

www.szerencsejatek.hu vagy a www.tippmixpro.hu oldalakon, vagy belső egyenlegéből az

Okoslottó alkalmazáson keresztül.

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

és nyereményjogosultságot sem szerezhetnek. A Nyereményjátékban a Szerencsejáték Zrt. 

munkavállalói nyereményjogosultságot nem szerezhetnek. 

3.2. A heti sorsolások teljesítésének általános szabályai 

A szakaszok teljesítése egymástól teljesen független, egy adott szakasz teljesítéséhez az arra a 

szakaszra vonatkozó feltételeket kell teljesíteni. 

Egy Játékos egy szakaszon belül csak egyszer lehet jogosult nyereményre, viszont több 

szakaszban is elérhet nyereményt, például az Első szakasz nyertese nem kerül kizárásra a 

későbbi hetek sorsolásából, amennyiben teljesítette az adott hét feltételeit. A játékosok a heti 

feltételek többszöri teljesítése esetén is csak egyszer kerülhetnek be a heti sorsolásba. 

Ha a Játékos rendelkezik legalább 2.000 Forint értékű, egyösszegű feltöltéssel, de a megadott 

időszakban nem volt érvényes fogadása sem a www.tippmixpro.hu, sem a 

www.szerencsejatek.hu oldalon, sem belső egyenlegéből az Okoslottó alkalmazáson keresztül, 

akkor a heti sorsolásban nem vesz részt. 

A Nyereményjátékban kizárólag interneten keresztül, a www.tippmixpro.hu, a 

www.szerencsejatek.hu weboldalon és az Okoslottó alkalmazásban belső egyenlegéből megtett, 

http://www.szerencsejatek.hu/
http://www.tippmixpro.hu/
http://www.szerencsejatek.hu/
http://www.tippmixpro.hu/
http://www.szerencsejatek.hu/
http://www.tippmixpro.hu/
http://www.szerencsejatek.hu/
http://www.tippmixpro.hu/
http://www.tippmixpro.hu/
http://www.szerencsejatek.hu/
http://www.tippmixpro.hu/
http://www.szerencsejatek.hu/
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a Nyereményjáték feltételeinek megfelelő fogadásokkal lehet részt venni. A Szerencsejáték Zrt. 

országos értékesítő hálózatában megvásárolt fogadások részvételre nem jogosítanak. 

A Szerencsejáték Zrt. fenntartja a jogot, hogy a jelen Nyereményjáték Részvételi- és 

Játékszabályzatában foglalt feltételeket akár a Nyereményjáték időtartama alatt is különösen 

indokolt esetben (pl. műszaki hiba miatt nem elérhető a fogadás, a sorsolásra technikai okok miatt 

nem a megadott időpontban vagy helyszínen kerül sor stb.) módosítsa, amennyiben az ezekről 

szóló értesítést közzéteszi a www.tippmixpro.hu és a www.szerencsejatek.hu weboldalakon. A 

feltételek módosítása, illetve megváltoztatása a Nyereményjátékban résztvevőket hátrányosan 

nem érintheti. 

4. Nyeremények

Az egyes heti szakaszok sorsolásán kisorsolásra kerül 1.000 fő nyertes Játékos, akik belső 

egyenlegén jóváírásra kerül 1000 Ft, valamint 1 fő fődíj nyertes játékos, akinek 250.000 Ft kerül 

jóváírásra belső egyenlegén. 

Így a nyereményjátékban összesen 4000 db, egyenként 1.000 Ft, valamint 4 db, egyenként 

250.000 Ft egyenlegfeltöltés kerül kisorsolásra. 

5. A Nyereményjáték sorsolása

A sorsolások a Szerencsejáték Zrt. internetes játék- és fogadási rendszerébe beérkező személyes

és fogadási adatok alapján kerülnek lebonyolításra. A Nyereményjáték időtartama alatt a 3.1.

pontban meghatározott feltételeket teljesítő Játékosok vesznek részt a sorsolásokon.

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

közjegyző jelenlétében kerül sor.

Az adatállományból számítógép segítségével, alapszámos sorsolással kell kisorsolni a

nyerteseket. A napi sorsolást 1 alapszámmal kell lebonyolítani. Az alapszám egy 10 jegyű szám,

amelynek sorsolását a Sorsolási Bizottság végzi el közjegyző jelenlétében úgy, hogy az e célra

rendszeresített sorsolási eszközben elhelyeznek 10 darab 0-9-ig sorszámozott számgolyót. A 10

db számgolyó közül kiemelésre kerül egy – ez az alapszám első számjegye –, majd annak

visszahelyezésével a következő, s a további 8 számjegy. Minden számjegy mind a 10 számgolyó

közül kerül kisorsolásra. Az ily módon kisorsolt alapszám határozza meg a sorsolási algoritmus

kiindulópontját, és ezzel lehetővé teszi a sorsolás bármely későbbi időben történő reprodukálását.

Az egyes játékszakaszok sorsolásain játékszakaszonként 1 fő fődíj nyertes, majd 1.000 fő

nyertes, valamint 100 fő tartaléknyertes kerül kisorsolásra.

A kisorsolt Játékosokat a Szerencsejáték Zrt. ellenőrzi, hogy megfelelnek-e a Nyereményjáték

Részvételi- és Játékszabályzatában foglalt feltételeknek, illetve a Tippmixpro sportfogadás és a

Szerencsejáték Zrt. által szervezett szerencsejátékok (Ötöslottó, Hatoslottó, stb.) Részvételi

Szabályzatának.

A kisorsolt, de a szabályoknak az utólagos ellenőrzés során nem megfelelő nyertesek

nyereményre nem jogosultak. Helyükre a tartaléknyertesek lépnek a kisorsolásuk sorrendjében.

http://www.tippmixpro.hu/
http://www.szerencsejatek.hu/
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Az egyes szakaszok sorsolásának időpontjai: 

Játék szakaszai 
Sorsolás 

időpontja 
Kisorsolt nyeremények 

Első szakasz 

(2019.06.17. 00:00 

– 2019.06.23.

23:59)

2019.06.25. 

kedd 09:15 

1 db belső egyenlegfeltöltés, 250.000 Ft értékben, 

1.000 db belső egyenlegfeltöltés, egyenként 1.000 Ft értékben 

Második szakasz 

(2019.06.24. 00:00 

– 2019.06.30.

23:59)

2019.07.02. 

kedd 09:15 

1 db belső egyenlegfeltöltés, 250.000 Ft értékben, 

1.000 db belső egyenlegfeltöltés, egyenként 1.000 Ft értékben 

Harmadik szakasz 

(2019.07.01. 00:00 

– 2018.07.07.

23:59)

2019.07.09. 

kedd 09:15 

1 db belső egyenlegfeltöltés, 250.000 Ft értékben, 

1.000 db belső egyenlegfeltöltés, egyenként 1.000 Ft értékben 

Negyedik szakasz 

(2019.07.08. 00:00 

– 2019.07.14.

23:59)

2019.07.16. 

kedd 10:00 

1 db belső egyenlegfeltöltés, 250.000 Ft értékben, 

1.000 db belső egyenlegfeltöltés, egyenként 1.000 Ft értékben 

6. Nyertesek értesítése és nyeremények átadása

A heti sorsoláson kisorsolt egyenlegfeltöltések az adott sorsolást követő 5 munkanapon belül 

kerülnek jóváírásra a nyertesek belső egyenlegén. Az egyenlegfeltöltés tényéről a Szerencsejáték 

Zrt. a fogadási rendszerben nyilvántartott e-mail címükre küldött levélben értesíti a nyerteseket. 

Az egyenlegfeltöltések készpénzre nem válthatóak, kizárólag a Szerencsejáték Zrt. elektronikus 

játék- és fogadási rendszerében költhetőek szerencsejátékok (belső egyenleg terhére történő) 

vásárlására. A belső egyenlegfeltöltés összege nem átruházható. 

7. Általános szabályok

A Nyereményjátékban kizárólag azok a Játékosok vehetnek részt, akik csak 1 (egy) regisztrációval 

rendelkeznek a Szerencsejáték Zrt. internetes játék- és fogadási rendszerében. A Szerencsejáték 

Zrt. fenntartja a jogot, hogy a Játékost kizárja a nyereményjátékból a következő esetekben: 

• regisztrációk ugyanarról az IP címről érkeznek,

• regisztrációk egy lakcímhez tartoznak,

• ha egy felhasználóhoz több regisztráció tartozik,

• a Tippmixpro sportfogadás Részvételi Szabályzatának, illetve a „Tölts fel és nyerj!”

nyereményjáték részvételi feltételeinek bármilyen megsértése esetén.
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A Szerencsejáték Zrt. kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a 

Nyereményjátékban való részvétel során, a Nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, 

az informatikai-, adatátviteli- és/vagy kommunikációs rendszer hibás működéséből eredő vagy 

ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokra és azok érvényesítésére vonatkozó részletes szabályok 

megtalálhatóak a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban. A Szerencsejáték Zrt. „Adatkezelési 

tájékoztató a Szerencsejáték Zrt. elektronikus „online” játék és fogadási rendszeréhez” 

dokumentuma megtalálható a https://www.tippmixpro.hu/segitunk/adatkezelesi-tajekoztato 

weboldalon. 

Budapest, 2019. június 17. 

Szerencsejáték Zrt. 

https://www.tippmixpro.hu/segitunk/adatkezelesi-tajekoztato

