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Legyen e-Szerencséd 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. 

Az E-sorsjegy Legyen e-Szerencséd elnevezésű nyereményjáték (továbbiakban Nyereményjáték) 
időtartama alatt jelen Részvételi- és Játékszabályzat hozzáférhető minden Játékos számára a 
Szerencsejáték Zrt. weboldalán a https://bet.szerencsejatek.hu/legyen-e-szerencsed oldalon. 
 
A jelen Nyereményjátékhoz kapcsolódóan a kezelt személyes adatok kezelése tekintetében a 
Szerencsejáték Zrt. internetes játék- és fogadási rendszeréhez kapcsolódó adatkezelési tájékoztatója 
az irányadó. 

2. A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA 

A Nyereményjáték időtartama: 2023. március 6. 00:00 és 2023. március 26. 24:00 óra között 

A Nyereményjáték ezen belül 3 szakaszból áll: 

• 1. hét: 2023. március 6. 00:00-tól 2023. március 12. 24:00-ig, 

• 2. hét: 2023. március 13. 00:00-tól 2023. március 19. 24:00-ig, 

• 3. hét: 2023. március 20. 00:00-tól 2023. március 26. 24:00-ig, 

 

3. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL ÉS NYEREMÉNYEK 

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 nem automatikus, a Játékosoknak bejelentkezés után a részvételi 
szándékukat jelezniük kell a Nyereményjáték nyitóoldalán a https://bet.szerencsejatek.hu/legyen-e-

szerencsed oldalon a bejelentkezéshez használt jelszavuk ismételt megadásával, és a „Jelentkezem a 
játékra!” gombra történő kattintással.  A Nyereményjátékra való jelentkezés folyamatos, a 
Nyereményjáték teljes időtartama alatt lehetséges. A játékra történő jelentkezés az éppen 
folyamatban lévő szakaszra a jelentkezés időpontjától és a későbbi szakaszokra érvényes, az esetleges 
korábbi szakasz(ok)ra visszamenőleg nem.  

A Nyereményjáték adott sorsolásán csak azok a Játékosok vesznek részt, akik az adott sorsoláshoz 
tartozó részvételi feltételeket teljesítették és a nyereményjáték sorsolását követő ellenőrzés idejében 
nem álltak önkizárás vagy szervezői korlátozás alatt. 

https://bet.szerencsejatek.hu/legyen-e-szerencsed
https://bet.szerencsejatek.hu/legyen-e-szerencsed
https://bet.szerencsejatek.hu/legyen-e-szerencsed
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A Nyereményjátékra való jelentkezés ingyenes és a Játékos részéről semmilyen kötelezettséggel nem 
jár. A Nyereményjátékban való részvételi szándék jelzése a Szerencsejáték Zrt. ügyfélszolgálatának az 
ugyfelszolgalat@szerencsejatek.hu címre küldött e-maillel visszavonható. A Játékos jelentkezésének 
visszavonását kizárólag a Szerencsejáték Zrt. internetes játék- és fogadási rendszerében lévő 
regisztrációjához tartozó e-mail címről tudja kezdeményezni. 

A Szerencsejáték Zrt. kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igény tekintetében a 
Nyereményjátékban való részvétel során a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás 
működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. 

A Szerencsejáték Zrt. visszaélés gyanús esetekben, vagy a Nyereményjáték Részvételi Szabályzatának 
játékos általi megszegése vagy a Nyereményjáték játékos általi félreértelmezése esetén a jogszabályok 
által megengedett legteljesebb mértékben kizárja felelősségét az esetleges szerződésszegésből fakadó 
károk megtérítéséért. 

A Szerencsejáték Zrt. fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzatában 
foglalt feltételeket akár a Nyereményjáték időtartama alatt is különösen indokolt esetben (pl. műszaki 
hiba miatt nem elérhető az internetes játék- és fogadási rendszer, a sorsolásra technikai okok miatt 
nem a megadott időpontban vagy helyszínen kerül sor, stb.) módosítsa, amennyiben az ezekről szóló 
értesítést közzéteszi a http://www.szerencsejatek.hu weboldalon a Nyereményjáték aloldalán. A 
feltételek módosítása, illetve megváltoztatása a Nyereményjátékban résztvevőket hátrányosan nem 
érintheti. 

3.2.1. A szakaszok sorsolásain való részvétel együttes feltételei: 

A Nyereményjáték adott szakaszához tartozó sorsoláson való részvételhez a Játékosnak a 
https://bet.szerencsejatek.hu/legyen-e-szerencsed oldalon az adott szakasz ideje alatt az aktuális 
kínálatban szereplő e-sorsjegyek közül kell vásárolnia összesen legalább 3.000 Ft értékben.  

Minden Játékos annyiszor kerülhet be a sorsolási adatbázisba, ahányszor eléri a 3.000 Ft költést, azzal 
a kitétellel, hogy maximum 100-szor kerülhet be a sorsolási adatbázisba. 

Az összegek a jelentkezés időpontjától kezdődően számítódnak. A jelentkezés előtt vásárolt e-
sorsjegyek nem számítanak bele a nyereményjátékba.  

3.2.2. A főnyeremény sorsolásán való részvétel feltételei: 

A főnyeremény sorsolásán való részvétel feltétele, hogy a Játékos a Nyereményjáték teljes ideje alatt 
a kinálatban szereplő 20 féle e-sorsjegy mindegyikéből vásároljon legalább 1-1 darabot. 

A fenti feltétel teljesítése alapján minden játékos egyszer vesz részt a Nyereményjáték főnyeremény 
sorsolásán függetlenül attól, hányszor teljesíti a feltételt. 

A jelentkezés előtt vásárolt e-sorsjegyek a főnyeremény esetében sem számítanak bele a 
nyereményjátékba. 

4. NYEREMÉNYJÁTÉK SORSOLÁSOK 

A sorsolások a Szerencsejáték Zrt. háttér-adatrendszerébe beérkező adatok alapján kerülnek 
lebonyolításra. A Nyereményjáték időtartama alatt a 3. pontban meghatározott feltételeket teljesítő 
Játékosok automatikusan részt vesznek a sorsolás(ok)on. 

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

file:///C:/Users/tothl/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/6XIF1FZR/ugyfelszolgalat@szerencsejatek.hu
http://www.szerencsejatek.hu/
https://bet.szerencsejatek.hu/legyen-e-szerencsed


3 
 

Az adatállományból számítógép segítségével, alapszámos sorsolással kell kisorsolni a nyerteseket. Az 
egyes sorsolásokat 1-1 alapszámmal kell lebonyolítani. Az alapszám egy 10 jegyű szám, amelynek 
sorsolását a Sorsolási Bizottság végzi el közjegyző jelenlétében úgy, hogy az erre a 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, 
és 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 szakaszok sorsolásának időpontjai: 

Játék szakaszai 
Sorsolás 

időpontja 
Kisorsolt nyeremények (sorsolási sorrendben) 

Első szakasz 
(2023.03.06. 00:00 – 
2023.03.12. 24:00)  

2023.03.13. 
(hétfő) 13:00 

  1 db 1.000.000 Ft pénznyeremény 
  10 db, egyenként 50.000 Ft értékű belsőegyenleg-feltöltés 

Második szakasz 
(2023.03.13. 00:00 – 
2023.03.19. 24:00)   

2023.03.20. 
(hétfő) 13:00 

  1 db 1.000.000 Ft pénznyeremény 
 10 db, egyenként 50.000 Ft értékű belsőegyenleg-feltöltés 

Harmadik szakasz 
(2023.03.20. 00:00 – 
2023.03.26. 24:00)  

2023.03.27. 
(hétfő) 13:00 

  1 db 1.000.000 Ft pénznyeremény 
 10 db, egyenként 50.000 Ft értékű belsőegyenleg-feltöltés 

Főnyeremény 
(2023.03.06. 00:00 – 
2023.03.26. 24:00)  

2023.03.27. 
(hétfő) 13:15 

  1 db 3.000.000 Ft pénznyeremény 

 

Az egyes szakaszok sorsolásán 51 darab azonosítószám kerül kisorsolásra, közülük az első 1 darab 
érvényes 1.000.000 Ft értékű pénznyereményt, a további 10 darab érvényes 50.000 Ft értékű 
belsőegyenleg-feltöltést nyer, 40 darab pedig tartaléknyertes lesz. A tartalékok kisorsolásuk 
sorrendjében lépnek az érvénytelen pályázatok helyébe. 

A főnyeremény sorsolásán 10 darab azonosítószám kerül kisorsolásra, közülük az első 1 darab érvényes 
3.000.000 Ft pénznyeremény nyertese, 9 darab pedig tartaléknyertes lesz. 

Egy játékos akár többször is szerezhet nyereményjogosultságot a Nyereményjátékon belül, de egy 
adott sorsoláson legfeljebb egy, a sorrendben elsőként kisorsolt nyereményére jogosult. A kisorsolt 
nyerteseket ellenőrizni kell, hogy megfelelnek-e a Nyereményjáték részvételi feltételeinek. A kisorsolt, 
de a szabályoknak az utólagos ellenőrzés során nem megfelelő nyertesek nyereményre nem 
jogosultak. A nyereményre nem jogosultak helyére a tartaléknyertesek lépnek a kisorsolásuk 
sorrendjében. 

5. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE ÉS NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA 

A nyertesek a Szerencsejáték Zrt. internetes játék- és fogadási rendszerében nyilvántartott 
telefonszámukon vagy e-mail címükön kapnak értesítést.  

Az egyes szakasz-sorsolásokon kisorsolt egyenlegfeltöltések az adott sorsolást követő 5 munkanapon 
belül kerülnek jóváírásra a nyertesek belső egyenlegén. Az egyenlegfeltöltés tényéről a Szerencsejáték 
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Zrt. a fogadási rendszerben nyilvántartott e-mail címükön értesíti a nyerteseket. A belsőegyenleg-
feltöltés nyeremények készpénzre nem válthatók, és kizárólag a Szerencsejáték Zrt. elektronikus játék- 
és fogadási rendszerében fordíthatók szerencsejátékok (belső egyenleg terhére történő) vásárlására. 
A belsőegyenleg-feltöltés összege nem átruházható. 

 

A nyereményjátékban elért pénznyeremény kifizetése kizárólag a játékos által a Szerencsejáték Zrt. 
bármely saját üzemeltetésű értékesítőhelyén benyújtott nyereményigénylés alapján történik, a 
Sorsolási Osztály által a nyertessel történt egyeztetést követően a részére megküldött, hiánytalanul 
kitöltött és beérkezett „Kifizetői nyilatkozat”-nak és Adatlapnak (amelyek az adóigazolás kiállításához 
szükségesek), valamint annak a „Nyilatkozat”-nak a beérkezését követően, amelyben nyilatkozik arról, 
hogy az esetében kizáró tényező nem áll fenn. A pénznyeremény kifizetése kizárólag átutalással, a 
nyertes által megadott, Magyarországon működő bankban nyitott forint alapú lakossági bankszámlára 
történik. A pénznyereményt SZJA és SZOCHO is terheli, ezért tájékoztatni kell a pénznyereményt elért 
nyerteseket az adóbevallási kötelezettségükről, amelyhez - a nyertes által kitöltött adatlap alapján 
kiállított – adóigazolást a Szerencsejáték Zrt. postai úton küldi meg részükre. 

A pénznyeremény nyertesének akkor fizethető ki a nyereménye, ha rendelkezik személyazonosságot 
egyértelműen igazoló érvényes okmánnyal (útlevéllel, vagy személyi igazolvánnyal, vagy vezetői 
engedéllyel), illetve az internetes játék- és fogadási rendszerben található adatokat igazolja. A 
magyarországi tartózkodási hely igazolható lakcímkártyával, tartózkodási engedéllyel vagy egyéb, a 
tartózkodási hely igazolására alkalmas hatósági igazolással, okmánnyal. A pénznyeremény kifizetése 
kizárólag magyarországi bankfiókban nyitott forint alapú lakossági bankszámlára történik. A 
belsőegyenleg-feltöltés nyeremények készpénzre nem válthatók, és kizárólag a Szerencsejáték Zrt. 
elektronikus játék- és fogadási rendszerében fordíthatók szerencsejátékok (belső egyenleg terhére 
történő) vásárlására. A belsőegyenleg-feltöltés összege nem átruházható. 

Az a játékos, aki a nyertes játék megvásárlásakor még nem töltötte be a 18. életévét, nyereményre 
nem jogosult, így amennyiben ez a tény a nyereménykifizetési eljárás során a Szerencsejáték Zrt. 
tudomására jut, a Szerencsejáték Zrt. a nyeremény kifizetését megtagadja, és a nyeremény át nem vett 
nyeremény lesz. 

Az a nyertes, akinek valós adatai nem egyeznek meg a Szerencsejáték Zrt. elektronikus fogadási 
rendszerében tárolt, a beazonosításhoz szükséges adataival, nyereményre nem jogosult, így 
amennyiben ez a tény a nyereménykifizetési eljárás során a Szerencsejáték Zrt. tudomására jut, a 
Szerencsejáték Zrt. a nyeremény kifizetését visszautasítja és a nyeremény át nem vett nyeremény lesz. 

A kisorsolt nyerteseknek, illetőleg a lentiekben részletezett esetekben a helyükbe lépő tartalék 
nyerteseknek a nyeremények igénylésére az adott sorsolástól számított 40 naptári napon belül van 
lehetőségük. Ha a nyereményre jogosult Játékos az adott sorsolástól számított 40 naptári napon belül 
a nyereményigénylést, valamint a szükséges, nyertes által kitöltött és aláírt dokumentumokat nem 
nyújtja be, akkor nyereményére a későbbiekben már nem tarthat igényt. Így a nyeremény át nem vett 
nyereménynek minősül.  A határidő jogvesztő! 

A nyeremények igénylésének jogvesztő határideje: 

- a 2023. március 13-i sorsoláson kisorsolt nyeremények esetében legkésőbb 2023. április 22. 
- a 2023. március 20-i sorsoláson kisorsolt nyeremények esetében legkésőbb 2023. április 29. 
- a 2023. március 27-i sorsolásokon kisorsolt nyeremények esetében legkésőbb 2023. május 6. 

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

Amennyiben a Nyereményjáték keretében egy Játékos teljesíti a Nyereményjáték feltételeit és 
nyereményjogosultságot szerez és/vagy a sorsolást követően nyereményre jogosulttá válik, de a 
Nyereményjáték során az internetes játék- és fogadási rendszerből saját döntése alapján kizárja vagy 
letiltja önmagát, és ezáltal a Nyereményjáték sorsolásának utólagos ellenőrzése idején önkizártnak 
vagy letiltottnak minősül, akkor a Szervező a nyeremény átadását megtagadja. Ebben az esteben 
tartalék nyertes válik jogosulttá az érintett nyereményre. Amennyiben a tartalék nyertes nem 
jelentkezik és nem veszi át nyereményét a megadott határidőn belül a nyeremény át nem vett 
nyeremény lesz. 

A Nyereményjátékból azokat a játékosokat kizárjuk, akiknek a Szervező – különösen pénzügyi 
kockázatkezelés miatt, csalás vagy pénzmosás gyanúja miatt, illetve felelős játékszervezés okán – 
korlátozza a napi, heti és havi összes költését, továbbá időszakonként vagy fogadásonként korlátozza 
az elérhető nyeremény összegét, valamint kizárjuk azon játékosokat is, akiknek a regisztrációja a 
Nyereményjáték sorsolásának utólagos ellenőrzése idején felfüggesztés alatt van. Továbbá kizárjuk 
azokat a játékosokat, akiknek belső egyenlege megszüntetésre került, kitiltásra került. Kisorsolásuk 
esetén a Szervező a nyeremények átadását megtagadja, ebben az esteben tartalék nyertes válik 
jogosulttá az érintett nyereményre. Amennyiben a tartaléknyertes nem jelentkezik és nem veszi át 
nyereményét a megadott határidőn belül, a nyeremény át nem vett nyeremény lesz. 
 
 

6. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

A Szerencsejátékban, ezáltal a jelen Nyereményjátékban 18. év alatti személyek nem vehetnek részt, 
így nyereményjogosultságot sem szerezhetnek. A nyereményjátékban a Szerencsejáték Zrt. 
munkavállalói nyereményjogosultságot nem szerezhetnek. 

Az internetes játék- és fogadási rendszerhez kapcsolódó Részvételi szabályzattal összhangban, a 

Szerencsejáték Zrt. fenntartja a jogot, hogy a nyereményjogosultságot megtagadja az alábbi 

esetekben: 

• ha egy felhasználóhoz több regisztráció tartozik az internetes játék-és fogadási 

rendszerben 

• jelen Nyereményjáték részvételi feltételeinek bármilyen megsértése esetén 

 

A Játékban való részvétellel a játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet és 
adatátviteli sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül 
befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati 
hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A 
Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.  

A Szerencsejáték Zrt. kizárja felelősségét bármely, a Nyereményjátékban való részvétellel 
összefüggésben felmerülő kártérítési, kártalanítási igényért, különös tekintettel a Nyereményjáték 
esetleges hibáiból, hiányosságaiból, az informatikai, adatátviteli és/vagy kommunikációs rendszer 
hibás működéséből eredő vagy azzal összefüggésben felmerülő költségekért, károkért, veszteségért. 

Budapest, 2023.03.06.       Szerencsejáték Zrt. 


