
Gyűjts össze 6 db nyeretlen 52043-as, 52044-es, 52045-ös, 

52046-os, 52047-es, 52048-as, 52049-es 

és/vagy 52050-es Szuper Bankó sorsjegyet, 

tedd borítékba, és pályázz!

További részletek a hátoldalon
és a www.szerencsejatek.hu honlapon.

RÉSZVÉTELI FELTÉTE
LEK:

NYEREMÉNYEK:

- 5 darab, egyenként nettó 5.000.000,- forint pénznyeremény,
- 7 darab, egyenként nettó 3.000.000,- forint pénznyeremény, 
- 9 darab, egyenként nettó 1.000.000,- forint pénznyeremény, 
- 11 darab, egyenként nettó 500.000,- forint pénznyeremény, 
- 15 darab, egyenként nettó 100.000,- forint pénznyeremény.

2023. február 27. – március 26.AKCIÓ IDOTARTAMA: 



www.szerencsejatek.hu

Pályázat leadási, beérkezési határidők:

Pályázat leadási határidő terminállal rendelkező 
értékesítőhelyeken (kivéve Magyar Posta Zrt. postái, 
postapartnerei és Magyar Lapterjesztő Zrt. üzletei)

2023. március 30-án zárásig

Pályázat leadási határidő a Szerencsejáték Zrt. 1106 
Budapest, X. kerület, Fehér út 10. szám alatti iroda-
házának (29. számú épület) recepcióján kihelyezett 
gyűjtőládába

2023. április 4-ig
- munkanapokon - 

6:00 és 20:00 óra között

Pályázat beérkezési határidő postai feladás esetén
Cím: Szerencsejáték Zrt. 1475 Budapest, Pf. 700

2023. április 4. napjáig

Egy boríték egy pályázatnak számít. Egy játékos több pályázattal is részt vehet az akcióban, ha a pályázati feltételeket több-
szörösen teljesíti, de a sorsoláson csak egy, a sorrendben elsőként kisorsolt nyereményére jogosult.

Sorsolás:
A sorsolásra 2023. április 6-án, csütörtökön 10 órakor a Szerencsejáték Zrt. 1106 Budapest, X. kerület, Fehér út 10. alatti 
irodaházában Sorsolási Bizottság és közjegyző jelenlétében kerül sor.

A nyereményjegyzék - amely a nyertes vezetéknevének kezdőbetűjét, a keresztnevét és a 
pályázatként beküldött sorsjegyek egyikének sorszámát tartalmazza - a sorsolásokat köve-
tően elérhető a www.szerencsejatek.hu honlapon, a Szerencsemix újságban és a Nemzeti 
Sport napilap Sportfogadás mellékletében is. A nyertesség ellenőrzéséhez kérjük jegyezze fel 
a pályázat(ai)ban beküldésre kerülő Szuper Bankó sorsjegyek 52-vel kezdődő, 15 számjegyű 
azonosítószámát, mely a sorsjegy alján látható.

A nyertesek írásban kapnak értesítést, a nyereményigénylés határideje: 2023. május 16.

A nyeremények kifizetése kizárólag Magyarországon működő banknál nyitott forint alapú bankszámlára való átutalással 
történik. A pályázatként beérkezett sorsjegyeket a Szerencsejáték Zrt-nek nem áll módjában visszaadni. 

Érvénytelen az a pályázat:
 - amely C/5-nél nagyobb méretű borítékban van;
 - amelyen a név nem természetes személyt, vagy nem egy személyt jelöl;
 - amelyen nincs feltüntetve az akció teljes, hiánytalan jelmondata;
 - amelyen nincs feltüntetve pontos és olvasható név, cím;
 - amely a Pályázás módjánál megadott határidőkön túl kerül leadásra vagy érkezik be a postafiókra; 
 - továbbá amely nem tartalmazza az akció részvételi feltételeinek megfelelő típusú, darabszámú és 
  sorozatszámú eredeti sorsjegyeket.

Az akcióban nem vehetnek részt és ezáltal nyereményjogosultságot sem szerezhetnek a Szerencsejáték Zrt. dolgozói, 
az értékesítésben személyesen részt vevő vállalkozók és azok terminált kezelő, valamint a Szerencsejáték Zrt. termékeinek 
értékesítésében egyéb módon részt vevő munkavállalói.
Szerencsejátékban 18 éven aluli személyek nem vehetnek részt, így nem is pályázhatnak, (nevükben sem adható le pályázat), 
nyereményre nem jogosultak.

Pályázás módja:
A 6 darab nyeretlen Szuper Bankó sorsjegyet – hátoldalukon lehetőség szerint aláírással és telefonszámmal ellátva – lezárt, 
C/5 (közepes, 162x229 mm) vagy C/5-nél kisebb borítékban kell beküldeni. 
A borítékon olvasható módon fel kell tüntetni:
 - a pályázó személyazonosságot igazoló okmányaiban (pl. személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői   
  engedély) szereplő nevét, 
 - a lakcímkártyán/személyi igazolványban szereplő lakcímét (emelet és ajtószámmal), valamint – ha 
  ettől eltér – levelezési címét, 
 - az akció pontos, hiánytalan jelmondatát: „Szuper Bankó 2023”.
A könnyebb elérhetőség érdekében kérjük, hogy a borítékba (belülre) a pályázó helyezze be a telefonszámát is.
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