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A Regisztrációs Bónusz Akció 
Részvételi Szabályzata  

1. SZERVEZÉS ÉS LEBONYOLÍTÁS 

Az akció szervezője és lebonyolítója a Szerencsejáték Zrt. (székhely: 1015 Budapest, Csalogány utca 30-
32., cégjegyzékszám: 01-10-041628, adószám: 10580204244; a továbbiakban: Szervező). 

A Regisztrációs Bónusz Akció (a továbbiakban: Akció) időtartama alatt jelen Részvételi Szabályzat (a 
továbbiakban: Szabályzat) hozzáférhető minden Játékos számára a következő két aloldalon: 

• https://bet.szerencsejatek.hu/oktoberi-regisztracios-bonusz 

• http://www.tippmixpro.hu/promociok/oktoberi-regisztracios-bonusz 

 

2. AZ AKCIÓ IDŐTARTAMA 

Az Akció időtartama: 2022. október 3. 00:00-tól legkésőbb 2022. október 30. 24:00-ig, vagy ha ez előbb 
bekövetkezik, a minimális feltételeket teljesítő első 9.200 Játékos elérését követő napi ellenőrzés 
(kiértékelés) eredményeként az Akció lezárásáról szóló játékosi tájékoztató közzétételéig. 

3. AZ AKCIÓBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 

Az Akcióban való részvétel mindenki számára elérhető, aki még nem rendelkezik regisztrációval a 

Szerencsejáték Zrt. internetes játék- és fogadási rendszerében. A regisztráció azt jelenti, hogy a Játékos 

a Szerencsejáték Zrt. internetes játék- és fogadási rendszerében a regisztrációs folyamatot sikeresen 

teljesítette, a bet.szerencsejatek.hu oldalon játékot kezdeményezhet. 

 

Az Akció során garantált 8.000 Ft-os bónuszegyenleg feltöltésben részesül az a Játékos, aki az Akció 

időtartama alatt a minimális feltételeket teljesíti. 

 

A bónuszegyenleg feltöltésére azok a Játékosok szerezhetnek jogosultságot, akik az Akció időtartama 

alatt: 

• regisztrációt hoznak létre a https://bet.szerencsejatek.hu/regisztracio aloldalon és 

• sikeres belső egyenleg feltöltéseik összértéke eléri a 4.000 Ft-ot. 

 

A két feltétel együttesen jelenti az Akció minimális feltételeit. 

 

A belső egyenleg feltöltések esetében csak az alábbi módokon végrehajtott feltöltéseket veszi a 
Szerencsejáték Zrt. figyelembe az Akció esetében: 

• bankkártyás,  

• PayPal, 

• MCOM, 

• értékesítőhelyen Ügyfélkártyával. 

 

A banki átutalással történő feltöltések az Akció minimális feltételeinek teljesítésébe nem számítanak 
bele. 
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Amennyiben a belsőegyenleg feltöltések összértéke meghaladja a 4.000 Ft-os értékhatárt, a Játékost 

abban az esetben is csak egyszeri 8.000 Ft értékű bónuszegyenleg feltöltés illetheti meg. Ha a Játékos 

4.000 Ft-nál kevesebb összértékben hajt végre belsőegyenleg feltöltés(eke)t, nem válhat jogosulttá 

bónuszegyenleg feltöltésre. 

 

Az Akcióban való részvétel automatikus, azaz nincsen külön jelentkezéshez kötve. Minden Játékos csak 

egyszer válhat jogosulttá bónuszegyenleg feltöltésre. 

 

Az Akció részvételi feltétele továbbá, hogy a Játékos nem állhat önkizárás/letiltás és szervezői 
korlátozás alatt az Akció minimális feltételeinek teljesülésének ellenőrzése során. 

A Szerencsejáték Zrt. fenntartja a jogot, hogy kizárja az Akcióból a Játékost: 

• ha egy játékoshoz több online regisztráció tartozik, 

• a részvételi feltételek bármilyen megsértése esetén, 

• vagy bármilyen egyéb visszaélés esetén. 

 
A Szerencsejáték Zrt. visszaélés gyanús esetekben, vagy a részvételi szabályzat játékos általi 
megszegése vagy az ajánlat játékos általi félreértelmezése esetén a jogszabályok által megengedett 
legteljesebb mértékben kizárja felelősségét az esetleges szerződésszegésből fakadó károk 
megtérítésért. 
 
A Szerencsejáték Zrt. fenntartja a jogot, hogy az Akció Részvételi Szabályzatában foglalt feltételeket 
akár az Akció időtartama alatt is különösen indokolt esetben (pl. műszaki hiba miatt elérhetetlenné 
válik valamely befizetési csatorna) módosítsa, amennyiben az ezekről szóló értesítést közzéteszi a 
bet.szerencsejatek.hu és a www.tippmixpro.hu weboldalon. A feltételek módosítása az Akcióban 
résztvevőket hátrányosan nem érintheti. 
 
Szerencsejátékban, ezáltal az Akcióban 18 év alatti személyek nem vehetnek részt és így 
bónuszegyenleg feltöltésre jogosultságot sem szerezhetnek. 
 

4. KIÉRTÉKELÉS ÉS A BÓNUSZEGYENLEG FELTÖLTÉSEK JÓVÍRÁSA 

A kiértékelésre az Akció időtartama alatt minden nap egyszer kerül sor, a kiértékeléskor kizárólag azok 
a feltöltések kerülnek figyelembevételre, melyek belső egyenlegen történő jóváírása az Akció 
időszakán belül megtörtént. 
 
Az Akció keretében jóváírt összeg a Játékos bónuszegyenlegére kerül, melyet kizárólag a 
Szerencsejáték Zrt. játékaira és fogadásaira költhet időkorlát nélkül a bet.szerencsejatek.hu és a 
www.tippmixpro.hu weboldalakon. 
 
A bónuszegyenleg feltöltést legkésőbb az Akció minimális feltételeinek teljesítését követő 5 
munkanapon belül írja jóvá a Szerencsejáték Zrt. a részvételi feltételeket az Akció időtartama alatt 
teljesítő játékos belső egyenlegén. A bónusz összege nem átruházható. 
 
A bónuszegyenleg feltöltés tényéről a Szerencsejáték Zrt. a fogadási rendszerben nyilvántartott e-mail 
címükön értesíti a Játékosokat. 
 
 
Budapest, 2022.10.03.       Szerencsejáték Zrt. 
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