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A 2019. NOVEMBER 18-24. KÖZÖTTI 
AKCIÓ RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

NYEREMÉNYEK:
Főnyeremény: 10 millió Ft
További nyeremények: 5 X 1 millió Ft
Az akcióban részt lehet venni terminálon, interneten vagy Okoslottó 
alkalmazással/SMS-ben befizetett (normál vagy kombinációs), legalább 
három alapjátékot tartalmazó Eurojackpot játékkal.

A részvételi feltételeknek megfelelő játékok automatikusan részt vesznek 
az akció 2019. november 25-i sorsolásán. 
Javasoljuk az átvételi igazolások ellenőrzését!

Nyertes játékok közzététele:
Az akció részvételi feltételeinek megfelelő játékok az értékesítőhelyeken 
is ellenőriztethetőek 2019. november 25-én 17 órától az átvételi 
igazolás(ok) terminálon történő ellenőrzésekor. Továbbá a nyertes 
átvételi igazolások azonosító száma megtekinthető az MTVA teletext 
874. oldalán, olvashatók a Szerencsemixben, illetve a Sportfogadás 
2019. november 27-i számában. Hivatalos nyereményjegyzék  
a www.szerencsejatek.hu honlapon érhető el.  

A részletekről a díjmentesen hívható 06-80-313-313-as számon lehet 
érdeklődni 2019. november 18-26. között naponta 7-23 óra között. 

Nyereményhez jutás feltétele:
A kisorsolt nyertes játékok birtokosai a nyereményükért legkésőbb 
a sorsolás napját követő 40. napig (legkésőbb 2020. január 4.,  
szombatig) jelentkezhetnek, az alábbiak szerint:

Játékmód
Akciós nyereménykifizetés/nyereményigénylés

200.000 - 5 millió Ft között 5 millió Ft felett 

Értékesítőhelyen, 
terminálon feladott 

játék

A Szerencsejáték Zrt. bármely 
saját lottózójában (lista: www.

szerencsejatek.hu/uzletke-
reso) az átvételi igazolás 

terminálon keresztüli beol-
vastatásával és leadásával, 
nyereményigénylés alapján 

kerül átutalásra.
(Amennyiben az átvételi 

igazolást a játékos a Szeren-
csejáték Zrt.-nek egyéb nye-
remény igénylése keretében 
már átadta, akkor az átvételi 

igazolás átadását igazoló 
Nyereményigénylési lap „B” 
példányának bemutatásával.)

A Szerencsejáték Zrt. 
Sorsolási és  
Rendezvény-

menedzsment  
Osztályán  

személyesen leadott 
nyereményigénylés 

alapján.

Elektronikus 
fogadási 

rendszerben 
(Internet, 

Okoslottóval SMS) 
– belső egyenleg 
terhére vásárolt 

játék

Nem szükséges 
nyereményigénylést 

benyújtani, a nyeremény 
az elektronikus fogadási 

rendszerben nyilvántartott 
bankszámlaszámára kerül 

átutalásra.

A Szerencsejáték Zrt. 
Sorsolási és Rendez-
vénymenedzsment 

Osztályán személyesen 
leadott nyeremény- 
igénylés benyújtás 

alapján, az ügyfél-azo-
nosító szám megadá-

sával, valamint - az 
elektronikus fogadási 

rendszerben nyilvántar-
tott bankszámlaszám 
igazolására - bank-

számlaszerződés vagy 
bankszámlakivonat 

bemutatásával.

Játékmód
Akciós nyereménykifizetés/nyereményigénylés

200.000 - 5 millió Ft 
között 5 millió Ft felett

SMS-ben (akár 
Okoslottóval) 
Mobil vásárlás 

igénybevételével

A Szerencsejáték Zrt. Sorsolási és Rendezvény-
menedzsment Osztályán személyesen leadott  

nyereményigénylés benyújtásával, a játék feladásakor 
használt üzembe helyezett SIM kártya bemutatásával.

A fentiek szerinti nyereményigénylés Sorsolási és Rendezvény-
menedzsment Osztályon (1106 Budapest, X. kerület, Fehér út 
10.) történő benyújtására a 06-1-224-2893 vagy a 06-1-224-2895 
telefonszámon (H-Cs: 8:00–16:00, P: 8:00–12:00) történt egyeztetést 
követően kerül sor.

Terminálon feladott akciós játékkal elért nyeremények esetében: ha a 
nyertes első alkalommal a 40 napos jelentkezési/nyereményigénylési 
időszakon belüli utolsó munkanapon vagy ezt követő napon, de még 
a 40 napos nyereményigénylési/jelentkezési határidőn belül olyan 
értékesítőhelyen jelentkezik, ahonnan már nincsen módja  ugyanazon 
a napon a Szerencsejáték Zrt. saját lottózójába, illetve a Sorsolási és 
Rendezvénymenedzsment Osztályra eljutni, akkor az átvételi igazolás 
bármely értékesítőhelyen terminálon történő beolvastatásával 
megkezdődik a nyereményigénylés folyamata, és ezt követően a 
nyertesnek legkésőbb a soron következő első munkanapon  
(2020. január 6-án, hétfőn) – a fentiekben megadott telefonszámokon 
történő egyeztetés után – a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment 
Osztályon (1106 Budapest, Fehér út 10.) személyesen kell az átvételi 
igazolást (és a terminál által nyomtatott beolvasási bizonylatot) 
leadnia és a nyeremény kifizetéséhez szükséges adatokat megadnia  
a nyereményigénylési határidőt követő 30 napos jogvesztő határidőn 
belüli nyeremény kifizetés érdekében. 
Amennyiben azonban az átvételi igazolás terminálon történő 
beolvastatása nem történik meg legkésőbb a sorsolás napját követő 
40. napig (2020. január 4., szombatig), akkor a nyereményigény 
benyújtására ezen időpontot követően már nincs mód, a nyertes 
nyereményjogosultságát már nem érvényesítheti! A határidő jogvesztő!

A nyereményigényléshez személyazonosságot és a lakcímet igazoló 
hatóságilag kiadott okmányok, továbbá az interneten vagy SMS-ben 
feladott játék esetén a játékos elektronikus fogadási rendszerben 
nyilvántartott bankszámlaszámának igazolására a bankszámlaszerződés 
vagy bankszámlakivonat bemutatása, SMS-ben feladott játék esetén 
a játékhoz használt mobiltelefonszám megadása is szükséges. Azon 
játékosoknak, akik játékaik árát mobil vásárlással egyenlítették ki, azt 
az üzembe helyezett SIM-kártyát is magukkal kell vinniük, amelyről a 
fogadás történt. 

A nyeremények Magyarországon működő bankfiókban nyitott, forint 
alapú bankszámlára, kizárólag átutalással kerülnek kifizetésre. 
Devizakülföldi személy részére a nyeremény kifizetése a mindenkori 
vonatkozó hatályos jogszabályok alapján történik. Külföldi személy 
számára nyeremény akkor fizethető ki, ha rendelkezik Magyarországon 
működő bankfiókban vezetett, forint alapú bankszámlával és érvényes 
útlevéllel, személyi igazolvánnyal vagy egyéb, a személyazonosságot 
hitelt érdemlően igazoló okmánnyal (pl. fényképes, kártya formátumú 
vezetői engedély), illetve az elektronikus fogadási rendszerben 
vásárolt játékok esetén a regisztrációkor megadott (vagy azt követően 
módosított) adatokat igazolja.

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

www.szerencsejatek.hu


