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A 2019. október 21. és november közötti 

Joker különsorsolásos akció 

Részvételi- és Játékszabályzata 
 

 

1. SZERVEZÉS ÉS LEBONYOLÍTÁS 

 

A Joker különsorsolásos akció (továbbiakban: Akció) 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 Akció időtartama alatt jelen Részvételi- és Játékszabályzat hozzáférhető minden Játékos 

számára a bet.szerencsejatek.hu/akcio/joker (a továbbiakban: Akció aloldala) oldalon. A 

Szervező az Akció teljes időtartama alatt biztosítja a Szabályzat folyamatos elérhetőségét. 

 

2. A KÜLÖNSORSOLÁSOS AKCIÓ IDŐTARTAMA  

 

Az Akció időtartama: 2019. október 21-én 00:00 óra és 2019. november 3-án 23:59 óra 

között. 

 

3. A NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI  

 

Az Akció célja, hogy a Játékos a Joker különsorsolásos akció ideje alatt az Akció internetes 

oldalán (bet.szerencsejatek.hu/akcio/joker) történt regisztrációt követően legalább 1 db, az 

akció időszakában vásárolt legalább 750 Ft értékű Joker játékot tartalmazó átvételi 

igazolás vagy elektronikus csatornán vásárolt játék egyedi azonosító számát feltöltse az Akció 

oldalára. A lentebb leírt részvételi feltételeket teljesítő Játékosok részt vesznek az Akció 

sorsolásán, az 5. pontban foglaltaknak megfelelően.  

 

Az Akcióban való részvételhez a Játékosoknak a bet.szerencsejatek.hu/akcio/joker oldalon 

kell regisztrálniuk, majd a regisztrációt követően az Akció időszakában vásárolt (nyertes vagy 

nyeretlen) legalább 750 Ft értékű Joker játékot tartalmazó átvételi igazolás vagy 

elektronikus csatornán vásárolt játék egyedi azonosító számát feltölteniük. A vásárlási 

értékbe csak a Joker játékok értéke számít bele. 
 

Az Akcióban részt lehet venni értékesítőhelyen, interneten, SMS-ben vagy ATM-en vásárolt 

és legalább 750 Ft értékű Joker játékot tartalmazó játék azonosító számával is. 

 

Az Akcióban való részvételhez szükséges regisztráció keretében a Játékosnak a 

következő valós/létező adatokat kell megadnia: 

 vezetéknév;  

 keresztnév;  

 e-mail cím;  

 telefonszám;  

 születési dátum;  

A Játékosnak továbbá nyilatkoznia kell: 
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 az akcióba történő regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztató elfogadásáról, 

valamint hogy a részvétel érdekében történő azonosító szám(ok) feltöltésével 

elfogadja a pályázati feltételeket, 

 betöltötte a 18. életévét, és nem a Szerencsejáték Zrt. munkatársa vagy az 

értékesítésben személyesen részt vevő értékesítő partnere és annak terminált kezelő 

munkavállalója. 

 hozzájárul-e egyéb, a szerencsejátékokkal kapcsolatos marketing célú 

megkeresésekhez.  

 

Az Akcióra regisztrált Játékosok az Akcióhoz kapcsolódó funkciókat érik el az Akció 

aloldalán, pl. a szelvényszám feltöltést és a nyeremények utókövetését. 

 

Az Akcióra történő regisztráció nem egyenértékű a Szerencsejáték Zrt. internetes játék- 

és fogadási rendszerébe történő regisztrációval. 

 

A Joker akcióban csak 18. életévüket betöltött személyek regisztrálhatnak. 

 

Az Akció aloldalán történt regisztráció önmagában (azaz Joker játékot tartalmazó átvételi 

igazolás vagy elektronikus játék azonosító számának feltöltése nélkül) még nem jogosít az 

Akció sorsolásán való részvételre. 

 

Az Akcióba való regisztrációt követően a Játékos a regisztrációnál megadott e-mail címével 

és jelszavával bejelentkezik az akció aloldalára (bet.szerencsejatek.hu/akcio/joker), és ott a 

Szelvényszám feltöltése opciót választva feltölti az oldalra a legalább 750 Ft értékű Joker 

játékot tartalmazó átvételi igazoláson szereplő egyedi azonosító szám (szelvényszám) első 16 

számjegyét, vagy elektronikus csatornán (interneten, SMS-ben/Okoslottón, ATM-en) vásárolt 

játék esetében a játék 16 jegyű azonosító számát. Az egyedi azonosító számok feltöltésére 

2019. október 21-én 8:00 óra és november 3-án 23:59 óra között van lehetőség. 

 

Egy azonosító számot csak egyszer lehet feltölteni, de egy Játékosnak az akció időszaka alatt 

akár több, a részvételi feltételeknek megfelelő Joker játékhoz kapcsolódó egyedi azonosító 

szám feltöltésére is lehetősége van. 

 

Egy Játékos annyiszor szerepel az akció adott heti sorsolásának adatbázisában, amennyi 

darabszámú, egyenként legalább 750 Ft értékű Joker játékot tartalmazó fogadáshoz tartozó 

egyedi azonosító számot az adott heti sorsoláshoz tartozó pályázati időszakban feltöltött, 

azonban egy játékos az adott heti sorsoláson csak 1, a sorrendben elsőként kisorsolt 

nyereményére jogosult. 

 

Amennyiben egy játékos az Akció aloldalán kezdeményezi profiljának törlését, úgy a törlést 

követően a korábban feltöltött Joker játékot tartalmazó egyedi azonosító számok nem 

vehetnek részt az Akció sorsolásán. Abban az esetben, ha a játékos a törlést követően újra 

regisztrál az akcióba, úgy korábbi feltöltéseit elveszti, és a korábban feltöltött Joker játékot 

tartalmazó egyedi azonosító számok újbóli feltöltésére sincs lehetőség. 

 

Szerencsejátékban, ezáltal a jelen Joker különsorsolásos akcióban 18 év alatti személyek nem 

vehetnek részt így nyereményjogosultságot sem szerezhetnek. Nem vehetnek részt és ezáltal 

nyereményjogosultságot sem szerezhetnek továbbá a Szerencsejáték Zrt. dolgozói, valamint 
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az értékesítésben személyesen részt vevő értékesítő partnerek és azok terminált kezelő 

munkavállalói. 

 

A részletekről a díjmentesen hívható 06-80-313-313 telefonszámon lehet érdeklődni 2019. 

október 21. és november 5. között hétfőtől vasárnapig naponta 7–23 óra között. 

 

4. NYEREMÉNYEK 

 

Az akció időszakán belül az egyes heteken feltöltött, a feltételeknek megfelelő Joker játékokat 

tartalmazó fogadásokhoz tartozó egyedi azonosító számok között heti sorsolásokra kerül sor.  

 

Egy-egy heti sorsoláson a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra: 

- 1 db VW T-Roc Style 1.5 TSI ACT 4-ajtós típusú személygépkocsi, 

- 10 db, egyenként nettó 1.000.000,- forint pénznyeremény. 

 

A nyereményeket a Szerencsejáték Zrt. biztosítja. A nyeremények átadásával összefüggő 

költségeket a Szervező fizeti meg. A nyeremény átvételével és felhasználásával 

összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek és kiadások (pl. utazási költség) a 

Nyerteseket terhelik.  

 

Az autónyeremények pénznyereményre vagy más tárgynyereményre nem válthatók. 

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban foglalt 

feltételeket akár az Akció időtartama alatt is, különösen indokolt esetben (pl. műszaki hiba 

miatt nem elérhető a játék; a sorsolásra technikai okok miatt nem a megadott időpontban vagy 

helyszínen kerül sor; stb.) módosítsa, amennyiben az ezekről szóló értesítést közzéteszi az 

Akció aloldalán. A feltételek módosítása, illetve megváltoztatása az Akcióban résztvevőket 

hátrányosan nem érintheti.  

 

5. SORSOLÁS 

 

A sorsolás a Szerencsejáték Zrt. jelen Joker különsorsolásos akciójának sorsolását szolgáltató 

háttérrendszerébe beérkező adatok alapján kerül lebonyolításra. Az Akció időtartama alatt a 3. 

pontban meghatározott feltételeket teljesítő Játékosok által feltöltött Joker játékot tartalmazó 

egyedi azonosító számok automatikusan részt vesznek a megfelelő heti sorsoláson. 

 

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

irodaházában kerül sor, közjegyző jelenlétében, az alábbiak szerint: 

- 2019. október 28-án 11:00 órakor a 2019. október 21-27. között feltöltött egyedi 

azonosító számok közül, 

- 2019. november 4-én 11:00 órakor a 2019. október 28. és november 3. között 

feltöltött egyedi azonosító számok közül. 

 

Az egyes heti sorsolásokon összesen sorrendben először 

 az 1 db VW T-Roc Style 1.5 TSI ACT 4-ajtós típusú személygépkocsi, 

 majd a 10 db, egyenként nettó 1.000.000,- forint pénznyeremény 

nyertese kerül kisorolásra. 

 

A kisorsolt egyedi azonosító számokat a Szerencsejáték Zrt. ellenőrzi, hogy megfelelnek-e a 

jelen Részvételi és Játékszabályzatban meghatározott feltételeknek. A kisorsolt, de a 
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szabályoknak az utólagos ellenőrzés során nem megfelelő egyedi azonosító számok 

nyereményre nem jogosultak.  

 

A Szerencsejáték Zrt. Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztálya a nyertesekkel a 

Nyereményjátékba történt regisztrációjuk során megadott adataik alapján veszi fel a 

kapcsolatot. 

 

6. A NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE ÉS A NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA  

 

A kisorsolt nyeremények nyertesei automatikusan kiküldött e-mailben kapnak 

értesítést, továbbá az egyes nyertes szelvényszámok az azokat feltöltő nyertesek számára 

megjelennek az Akció aloldalára bejelentkezve a „Feltöltött szelvényszámok” között is, 

illetve az akció internetes oldalán a nyereményjegyzékben. 

 

Az egyes sorsolásokat követően a nyerteseket – a regisztráció keretében megadott adataik 

alapján – a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztály is értesíti e-mailben és/vagy 

telefonon a nyereményükről, valamint a nyeremény átadásának módjáról és helyéről. 

 

A nyeremények átadásának feltétele: 

 a nyertesként kisorolt játékot feltöltő és a nyereményt átvevő személyazonosságának 

egyezése (a regisztráció keretében megadott és a személyi okmányokban lévő adatok 

azonossága),  

 a pályázó az akcióban való részvételre jogosító és feltöltött azonosító számú játék 

megvásárlásának napján betöltötte a 18. életévét, 

 a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztály által biztosított „Nyilatkozat” 

(amelyben a nyertes aláírásával igazolja, hogy az akcióban meghirdetett pályázást 

kizáró okok nem állnak fenn) nyertes általi kitöltése és aláírása. 

 

A nyereményátadás módja: 

 A Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztály telefonon és/vagy e-mailben értesíti 

a nyertest a nyereményéről, a nyeremény átadásának módjáról. 

 A nyertesnek – egyeztetést követően – személyesen kell megjelennie a Sorsolási és 

Rendezvénymenedzsment Osztályon (1016 Budapest, Fehér út 10.), ahol 

nyereményigénylést vesznek fel, valamint a nyertes kitölti a Nyilatkozatot, amelyben 

aláírásával igazolja, hogy az akcióban meghirdetett pályázást kizáró okok esetében 

nem állnak fenn. 

A nyereményigénylés keretében a nyertesnek: 

o értékesítőhelyen vásárolt játékkal elért nyeremény esetében át kell adnia a 

nyertesként kisorsolt egyedi azonosító számú átvételi igazolást, 

o a Szerencsejáték Zrt. elektronikus fogadási rendszerében belső egyenleg 

terhére (interneten, SMS-ben Okoslottó alkalmazással) vásárolt játékkal elért 

nyeremény esetében meg kell adnia az ügyfél-azonosító számát, valamint – az  

elektronikus fogadási rendszerben nyilvántartott bankszámlaszám igazolására 

– be kell mutatnia bankszámlaszerződését vagy bankszámlakivonatot, 

o SMS-ben Mobil Vásárlás igénybevételével vásárolt játékkal elért nyeremény 

esetében be kell mutatnia a játék feladásakor használt üzembe helyezett SIM-

kártyát, 

o ATM-ben befizetett játékkal elért nyeremény esetében be kell mutatnia a 

nyertes játék kifizetéséhez használt bankkártyát, valamint azt az üzembe 
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helyezett SIM-kártyát, amelyhez tartozó telefonszám az ATM-en való 

regisztrációkor megadásra került. 

 Pénznyeremény esetében a Nyereményigénylési lapon feltüntetett számlaszám alapján 

a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztály intézkedik a nyeremény átutalásáról, 

illetve autónyeremény esetében – a nyertesekkel történő egyeztetést követően és 

alapján – annak átadásáról. 

 Azon autónyeremények nyerteseinek, akik személyesen benyújtották 

nyereményigényüket és azt a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztály 

érvényesnek tekintette, a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztály – tekintettel 

az autónyereménnyel összefüggésben szükséges adminisztrációs folyamat időigényére 

– a nyertesek részére a nyereményük fejében egy olyan autónyeremény-utalványt ad 

át, amely tartalmazza: 

o a sorsolás napját, 

o az autókereskedőnél történő átvételhez az autónyeremény azonosító adatait 

(típus, alvázszám, szín), 

o az autónyeremény nettó, illetve bruttó értékét és a nyereményt terhelő SZJA 

összegét,  

o valamint az utalvány beváltás módját (hely, idő, kapcsolattartó személy), 

o továbbá azt is, hogy az utalvány beváltása során a nyertesnek a nyereményautó 

forgalomba helyezésével és átírásával összefüggésben fizetési kötelezettsége 

nem keletkezik.  

A Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztály által történő autónyeremény-

utalvány átadásával a Szerencsejáték Zrt. a nyereményt a nyertes rendelkezésére 

bocsájtja, amellyel az autónyeremény átadottnak tekintendő. 

Az autónyeremény tényleges átvételére – szintén a nyertessel egyeztetett – későbbi 

időpontban kerül sor. 

 

A „Nyilatkozat” kitöltése és nyertes által történő aláírása kötelező, annak hiányában a 

nyertes részére nem adható át/fizethető ki a nyeremény. 

 

A nyeremények átadásának jogvesztő határideje: 

- a 2019. október 28-i sorsoláson kisorsolt nyeremények esetében legkésőbb 2019. 

december 7., 
- a 2019. november 4-i sorsoláson kisorsolt nyeremények esetében legkésőbb 2019. 

december 14. 
 

Amennyiben az egyes sorsolások bármelyik nyertese a fentiekben meghatározott, az adott heti 

sorsoláshoz tartozó határidőn belül nem veszi át a nyereményét, vagy annak átvételére nem 

jogosult (pl. 18 év alatti, vagy az akcióból eleve kizárt személy), akkor a nyereménye át nem 

vett nyereménynek minősül. 

 

A pénznyeremények kizárólag Magyarországon működő bank bankfiókjában vezetett forint 

alapú lakossági bankszámlára történő átutalással kerülnek kifizetésre. 

 

Külföldi személy számára nyeremény akkor fizethető ki/adható át, ha rendelkezik érvényes 

útlevéllel, személyi igazolvánnyal vagy egyéb, a személyazonosságot egyértelműen igazoló 

hatóságilag kiadott okmánnyal (pl. fényképes, kártya formátumú vezetői engedély), valamint 

(pénznyeremény esetén) Magyarországon működő bank bankfiókjában vezetett, forint alapú 

lakossági folyószámlával, illetve az elektronikus fogadási rendszerben vásárolt játékok esetén 

a regisztrációkor megadott (vagy azt követően módosított) adatokat igazolja. A magyarországi 



6 

 

tartózkodási hely igazolható lakcímkártyával, tartózkodási engedéllyel vagy egyéb, a 

tartózkodási hely igazolására alkalmas hatósági igazolással, okmánnyal, vagy ezek hiányában 

a szállásadó által két tanú jelenlétében aláírt igazolással. 

 

A nyeremények átadásával összefüggő költségeket (pl. postaköltség, átutalás költsége) a 

Szerencsejáték Zrt. fizeti meg. A nyeremény átvételével összefüggésben a nyertes részéről 

esetlegesen felmerülő költségek és kiadások (pl. utazási költség) a nyerteseket terhelik. 

 

A Szerencsejáték Zrt. nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott 

adatokkal harmadik személyeknek okozott károkért, illetve következményekért. A Játékos 

teljes jogi felelősséggel (pl. polgári, büntetőjogi) tartozik az általa megadott adatokért, az 

azzal a Szervezőnek okozott bármilyen hátrányért. A Szerencsejáték Zrt. fenntartja magának a 

jogot, hogy a nyereményt kizárólag a Nyertesnek fizesse ki/adja át. 

 

7. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK  

 

A Szerencsejáték Zrt. kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a jelen 

Joker különsorsolásos akcióban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, 

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

veszteségért.  

 

A játékosok által a regisztráció keretében az Akció aloldalán megadott adatokat a 

Szerencsejáték Zrt. a „Second Chance” rendszer szolgáltatásához és nyereményjátékaihoz 

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 

(bet.szerencsejatek.hu/informaciok/adatkezeles). 

 

 

Budapest, 2019. október 21. 

Szerencsejáték Zrt. 


