
További részletekért érdeklődjön munkatársunknál 
vagy a www.szerencsejáték.hu honlapon.

PÁLYÁZÁS FELTÉTELE PÁLYÁZÁS IDŐSZAKA PÁLYÁZÁS MÓDJA NYEREMÉNY

Egy szelvényen  
legalább 
1.000 Ft 

értékű játék*

A játékba küldés  
hetén szombaton  

20 óráig

Interneten:
www.szerencsejatek.hu 

Telefonon:
06-1-224-2626

Számhúzó: 
Akár 1 millió Ft

Alapnyeremény, 
tartalék számhúzó

30.000 Ft

Egy szelvényen 
legalább
1.500 Ft

értékű játék*

A játékba küldés  
hetén vasárnap  

16:30-ig

A heti sorsolás legnagyobb 
nyerőszámát kihúzó számhúzó:

a kihúzott legnagyobb szám
hatezerszerese + alapnyeremény

További számhúzók, 
 tartalék számhúzó:

30.000 Ft alapnyeremény

Egy szelvényen 
 legalább
1.750 Ft

értékű játék*

A játékba küldés  
hetén szerdán 

21 óráig

Számhúzó:
200.000 Ft

Tartalék számhúzó:
30.000 Ft

Azt az átvételi igazolást amellyel pályázott, őrizze meg a pályázást 
követő 2 hétig. A pályázati feltételként megadott fenti összegekbe 
a Joker játék(ok) értéke egyik játék esetében sem számít bele. 
A sorsoláson való részvétel és a nyereményátvétel feltétele 
személyazonosságot és lakcímet igazoló okmány(ok) bemutatása, 
valamint a pályázat keretében megadott azonosító számú átvételi 
igazolás átadása, illetve internetes vagy SMS-es játék esetében 
az elektronikus fogadási rendszerben nyilvántartott számlaszám 
igazolására a bankszámlaszerződést vagy bankszámlakivonatot 
is be kell mutatni. Azon mobiltelefon előfizetőnek, akik játékaik 
árát Mobil Vásárlással egyenlítették ki, azt az üzembe helyezett 
SIM-kártyát is magukkal kell hozniuk, amelyről a fogadás történt. 
ATM-es játékmódban befizetett játék esetén azt a bankkártyát is 
be kell mutatni, amellyel a fogadás történt, illetve azt az üzembe 
helyezett SIM-kártyát, amelyhez tartozó telefonszámot az ATM-en 
való regisztrációkor a játékos megadott.

Játékoskártya használatával vásárolt játékkal abban az esetben, ha 
a Játékoskártyán a biztonsági szint be van állítva (azaz készpénzben 
történő nyereménykifizetés csak a Játékoskártya bemutatásával 
együtt lehetséges), csak a Játékoskártya tulajdonosa pályázhat. 

Az a játékos, aki a játék megtételekor, illetve a pályázás 
időpontjában még nem töltötte be 18. életévét, nem pályázhat és 
nyereményre sem jogosult.

A játékosok pályázás során megadott adatait (nevét, település 
nevét, Budapest esetében a kerületet is) a Szerencsejáték Zrt. 
nyilvánosságra hozza. A kisorsolt számhúzó-jelöltek listáját 
folyamatosan közzétesszük a www.szerencsejatek.hu honlapon, 
illetve a nyertes pályázókat levélben értesítjük.

A pályázók közül a számhúzó-jelöltek kiválasztását 
célzó sorsolás helyszíne: 
1106 Budapest, Fehér út 10.

A számsorsolások helyszíne: 
1152 Budapest, XV. kerület, Szentmihályi út 131.  
(Pólus Centerben lévő Fortuna stúdió).

Rendkívüli esetben a számsorsolások tartalék 
helyszíne: 
1106 Budapest, Fehér út 10. Ki
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*Öthetes játékkal az érvényesség minden hetében pályázhat, amennyiben az adott hét számsorsolására érvényes játékainak értéke a pályázási feltételt teljesíti.

A sorsoláson kisorsolt pályázónak kell megjelennie, meghatalmazást nem fogadunk el!
A pályázó a sorsoláson történő részvétellel vállalja a nyilvánosságot.


