Általános tájékoztatás
a Szerencsejáték Zrt. elektronikus sorsjegyeiről
Elektronikus sorsjegy (internetes, SMS-es, ATM-es játék és fogadási módban)
A Szerencsejáték Zrt. elektronikus csatornáin a játékos/fogadó elektronikus
sorsjegyet/fogadószelvényt kap, mely két részből áll:
1.

A Szerencsejáték Zrt. honlapján elérhető tájékoztatás, mely tartalmazza a
Szerencsejáték Zrt. nevét, székhelyének címét, a részvételi díjszámítás/tétszámítás
módját, a nyereményre való jogosultság megállapításának módját, a nyeremények
kifizetésének helyét és idejét, az arra való utalást, hogy a nyeremény az SZJA
levonásával kerül kifizetésre. Tartalmazza továbbá, hogy a játékos/fogadó által
megjátszott
számkombinációit/megtett
tippjeit
tartalmazó
elektronikus
sorsjegyét/fogadószelvényét a Szerencsejáték Zrt. őrzi.

2.

A játékot/fogadást tartalmazó elektronikus sorsjegy/fogadószelvény, amely a
Szerencsejáték Zrt.-nél őrzött, minősített szolgáltató által kibocsátott időbélyegzővel
hitelesített állományban a játékos/fogadó megjátszott számkombinációit/megtett
tippjeit, játékainak/fogadásainak egyedi azonosítóját, valamint a játékhoz/fogadáshoz
kapcsolódó valamennyi adatot tartalmazza.

A játékos/fogadó által megjátszott számkombinációkat/megtett
elektronikus sorsjegyet/fogadószelvényt a Szerencsejáték Zrt. őrzi.

tippeket

tartalmazó

A Szerencsejáték Zrt. neve és székhelyének címe
Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített név: Szerencsejáték Zrt.)
1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.
Vonatkozó tudnivalók a részvételi szabályzatokból
 Aki valamely játékban vagy fogadásban részt vesz, az magára nézve kötelezőnek ismeri
el a játék, illetve fogadás részvételi szabályzatát, amelyek www.szerencsejatek.hu
oldalon, valamint a Totó és a Góltotó fogadások esetében az értékesítőhelyeken is
elérhetőek.
 A részvételi díjszámítás módja játékonként eltér:
o az Ötöslottó esetében:
 Az Ötöslottó játékban alapjátéknak minősül egy számtábla egy
sorsoláson való megjátszása. Egy alapjáték megjátszásának részvételi
díja az alapdíj 300 Ft, mely egy számsorsoláson való részvételre jogosít.
 A több számtáblát tartalmazó, illetve öt játékhétre érvényes átvételi
igazolás részvételi díja annyiszor az alapdíj, ahány kitöltött számtáblát
tartalmaz, illetve ahány sorsolásra (egy vagy öt) érvényes az átvételi
igazolás.
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Kombinációs játék esetén a kombináció díja a benne foglalt alapjátékok
számának és az alapdíjnak, valamint a játékhetek számának (egy vagy
öt) a szorzata.
o a Hatoslottó esetében:
 A Hatoslottó játékban alapjátéknak minősül egy számtábla egy
sorsoláson való megjátszása. Egy alapjáték megjátszásának részvételi
díja az alapdíj 300 Ft, mely egy számsorsoláson való részvételre jogosít.
 A több számtáblát tartalmazó, illetve öt játékhétre érvényes átvételi
igazolás részvételi díja annyiszor az alapdíj, ahány kitöltött számtáblát
tartalmaz, illetve ahány sorsolásra (egy vagy öt) érvényes az átvételi
igazolás.
 Kombinációs játék esetén a kombináció díja a benne foglalt alapjátékok
számának és az alapdíjnak, valamint a játékhetek számának (egy vagy
öt) a szorzata. A segédsorsjegyen az indexszám mellett található a
kombinációt alkotó alapjátékok darabszáma (vagyis egyhetes játék
esetén az alapdíj szorzója).
o a Skandináv lottó esetében:
 A Skandináv lottóban alapjátéknak minősül egy számtábla egy
ikersorsoláson való megjátszása. Egy alapjáték megjátszásának
részvételi díja az alapdíj 300 Ft, mely egy ikersorsolás mindkét
számsorsolásán való részvételre jogosít.
 A több számtáblát tartalmazó, illetve öt játékhétre érvényes átvételi
igazolás részvételi díja annyiszor az alapdíj, ahány kitöltött számtáblát
tartalmaz, illetve ahány ikersorsolásra (egy vagy öt) érvényes az átvételi
igazolás.
 Kombinációs játék esetén a kombináció díja a benne foglalt alapjátékok
számának és az alapdíjnak, valamint a játékhetek számának (egy vagy
öt) a szorzata. A segédsorsjegyen az indexszám mellett található a
kombinációt alkotó alapjátékok darabszáma (vagyis egyhetes játék
esetén az alapdíj szorzója)
o a Joker esetében:
 A Joker játékban alapjátéknak minősül egy Joker-szám egy sorsoláson
való megjátszása. Egy alapjáték megjátszásának részvételi díja az alapdíj
300,- Ft, mely egy számsorsoláson való részvételre jogosít.
a. Az Ötös-, Hatos- és Skandináv lottók esetében a terminálos és
internetes játék és fogadási módban, valamennyi Joker-szám
lehetőség megjátszásakor az egy sorsolásra érvényes átvételi
igazoláson/elektronikus sorsjegyen a Joker alapjátékok száma
legfeljebb 3 lehet, ekkor a részvételi díj 900,- Ft.
b. A Kenó esetében terminálos és internetes játék és fogadási,
valamennyi Joker-szám lehetőség megjátszásakor az egy
sorsolásra érvényes átvételi igazoláson/elektronikus sorsjegyen a
Joker alapjátékok száma legfeljebb 3 lehet, ekkor a részvételi díj
900,Ft,
a
két
sorsolásra
érvényes
átvételi
igazoláson/elektronikus sorsjegyen a Joker alapjátékok száma
legfeljebb 6 lehet, ekkor a részvételi díj 1 800,- Ft, a három
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sorsolásra érvényes átvételi igazoláson/elektronikus sorsjegyen a
Joker alapjátékok száma legfeljebb 9 lehet, ekkor a részvételi díj
2 700,- Ft.
c. Az Eurojackpot esetében terminálos és internetes játék és
fogadási
módban
valamennyi
Joker-szám
lehetőség
megjátszásakor az egy sorsolásra érvényes átvételi
igazoláson/elektronikus sorsjegyen a Joker alapjátékok száma
legfeljebb 3 lehet, ekkor a részvételi díj 900,- Ft.
 Öthetes segédsorsjegyen történő Joker játék esetén a részvételi díj 1
500,- Ft, mely öt Joker sorsolásra érvényes. Az Ötös-, Hatos- és
Skandináv lottók esetében terminálos és internetes játék és fogadási
módban, valamennyi Joker-szám lehetőség megjátszásakor az öt
sorsolásra érvényes átvételi igazoláson/elektronikus sorsjegyen a Joker
alapjátékok száma legfeljebb 15 lehet, ekkor a részvételi díj 4 500,- Ft.
 Az SMS-es és ATM-es játék és fogadási módban egy elektronikus
sorsjegyen legfeljebb egy Joker-szám megjátszására van lehetőség.
Ennek díja egy hétre érvényes elektronikus sorsjegyen 300 Ft, öt hétre
érvényes elektronikus sorsjegyen 1 500 Ft.
o a Luxor esetében:
 A Luxor játékban alapjátéknak minősül egy számtábla egy sorsoláson
való megjátszása. Egy alapjáték megjátszásának részvételi díja az alapdíj
200 Ft, mely egy számsorsoláson való részvételre jogosít.
 A fizetendő részvételi díj az alapdíj szorozva a megjátszott számmezők
számával. A játékba küldés feltétele legalább két alapjáték megjátszása,
ezért a minimális részvételi díj 400 Ft.
o a Puttó esetében:
 A Puttó segédsorsjegyen egy alapjáték 1-szeres téttel való
megjátszásának díja az alapdíj: 300 Ft, mely egy sorsolási eseményen
való részvételre jogosít fel.
a. A kombinációs számtábla részvételi díja egy sorsolásra
vonatkozóan a számtábla által tartalmazott alapjátékok
számának, az alapdíjnak és a számtáblához tartozó tétszorzónak
a szorzata. A kombináció alapjátékainak száma megegyezik a
„B” mezőn megjelölt számok darabszámával.
b. Az egy számtáblán egy sorsolási eseményen egyszeres téttel
megjátszható legkisebb értékű kombináció díja: 600 Ft, a
legnagyobb értékű kombináció díja: 1.200 Ft. A Puttó
segédsorsjegyen megjátszható egy alapjáték tétje az alapdíj 1, 2,
3, 4 vagy 5-szöröse, azaz: 300 Ft, 600 Ft, 900 Ft, 1.200 Ft vagy
1.500 Ft.
c. A Puttó játék egy sorsolási eseményre vonatkozó részvételi díja
a megjátszott alapjátékok tétjének az összege.
 A Puttó játék részvételi díja a Puttó játék egy sorsolási eseményre
vonatkozó részvételi díjának és a megjelölt sorsolási események
számának szorzataként áll elő.
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o az Eurojackpot esetében:
 Az Eurojackpot játékban alapjátéknak minősül egy „A” és „B” mezőből
álló számtábla megjátszása. Egy alapjáték megjátszásának részvételi díja
az alapdíj, melynek értéke Magyarországon a 2015. 08. 07-i nyerőszám
sorsolás napján a játék I.8.§(4) pontban leírt szabályai szerint
megállapított, 2015. 08. 08-tól érvényes alapjáték ár, amely egy
alapjátékkal egy számsorsoláson való részvételre jogosít.
 A kombinációs játék részvételi díja egy sorsolásra vonatkozóan az
indexszám által meghatározott alapjátékok számának és az alapdíjnak a
szorzata.
 A játék ára - a nemzetközi koordináció keretében történő koordináció
szerinti lebonyolításból adódóan - más országokban Euróban, illetve
helyi valutában kerül meghatározásra. A Szerencsejáték Zrt. az alapdíjat
a nemzetközi koordinációban résztvevők felé ajánlott 2 Eurós alapdíjnak
felelteti meg, s a nyereményalap nyereményekre fordítandó hányadát is
e szerint határozza meg.
o a Totó esetében:
 A Totó fogadásban az egységnyi tét (egy alapfogadás megtételéhez
szükséges összeg): 70 Ft.
 Normál (nem kombinációs) fogadás esetén a fizetendő tét
a. legkisebb összege (két alapfogadás): az egységnyi tét kétszerese,
azaz 140 Ft,
b. a legnagyobb összege: az egységnyi tét ötszöröse.
 Kombinációs fogadás esetén a fizetendő tét
a. legkisebb összege: az egységnyi tét háromszorosa, azaz 210 Ft,
b. legnagyobb összege: az egységnyi tét 62 208-szorosa.
 Ha egy alapfogadás tétje 70 forint, akkor a fogadószelvény tétjeként
mindannyiszor 70 forintot kell befizetni, ahány tipposzlopot a fogadó a
fogadószelvényen fogadott. A Totó fogadás Részvételi Szabályzatának
mellékletében az indexszám mellett kiszámítva szerepel a tét összege is.
 A kombinációs fogadás esetén az (5-8-1) indexszámú a legnagyobb
megjátszható kombináció (5 darab 3 esélyes 8 darab 2 esélyes és 1 darab
fix tipp), mely esetén a tét az egységnyi tét 62 208-szorosa.
 Amennyiben a megjátszható kombinációk köre változik, azt a
Szerencsejáték Zrt. 10 nappal korábban az SZF részére bejelenti és a
fogadók számára meghirdeti
o a Góltotó esetében:
 A Góltotó fogadásban az egységnyi tét (egy tipposzlop megfogadásához
szükséges összeg) 70 Ft. A fizetendő tét legkisebb összege (két
alapfogadás) az egységnyi tét kétszerese, azaz 140 Ft.
 A fizetendő tét legnagyobb összege az egységnyi tét 46 656-szorosa.
 Ha egy tipposzlop tétje 70 forint, akkor a fogadószelvény tétjeként
mindannyiszor 70 forintot kell befizetni, ahány tipposzlopot a fogadó a
fogadószelvényen fogadott.
 A Góltotó fogadás Részvételi Szabályzatának mellékletében az
indexszám mellett kiszámítva szerepel a tét összege is. A Góltotó
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fogadás esetén a (0-6-6-0) indexszámú a legnagyobb megjátszható
kombináció (0 darab 4 esélyes 6 darab 3 esélyes 6 darab 2 esélyes és 0
darab fix tipp), mely esetén a tét az egységnyi tét 46 656 szorosa.
 Amennyiben a megjátszható kombinációk köre változik, azt a
Szerencsejáték Zrt. 10 nappal korábban az SZF részére bejelenti és a
fogadók számára meghirdeti.
o a Tippmixpro esetében:
 Az egységnyi fogadás tétje 1 Ft. Normál, kombinált, kötés nélküli, illetve
kötésben történő fogadás esetén legalább 100 Ft tétet kell megfogadni.
Kombinált fogadás esetén a kombinált fogadás által tartalmazott
egységnyi fogadásokért legalább 10 Ft-ot kell megfogadni (emiatt a
tíznél több fogadást tartalmazó kombinációk csak 100 Ft-nál magasabb
téttel fogadhatók meg, míg a tíznél Tippmixpro fogadás Részvételi
Szabályzata 15 2020. március kevesebb fogadást tartalmazó
kombinációkban fogadásonként 10 Ft-nál többet kell megfogadni a 100
Ft elérése miatt).
 A legnagyobb tét összege a mindenkor hatályos jogszabályban előírt
mérték, de egységnyi fogadásonként legfeljebb 100 000 Ft.
 Az egy egységnyi fogadással megnyerhető legnagyobb nyeremény
összege a jogszabályban előírt mérték, azaz 1 000 000 Ft. Kombinált
fogadás esetén az abban szereplő egységnyi fogadások
nyereményösszege külön-külön nem haladhatja meg az egy egységnyi
fogadással megnyerhető legnagyobb nyeremény összegét.
 Normál, illetve kombinált fogadás során az egységnyi fogadásban
megnyerhető legnagyobb nyeremény összege a mindenkor hatályos
jogszabályban előírt mérték, de legfeljebb 1 000 000 Ft. A
Szerencsejáték Zrt. csak olyan fogadást fogad el, amelynek esetében a
megtett tét és a felkínált nyereményszorzók szorzata bármely nyertes
egységnyi fogadás esetén 1 000 000 Ft-ot meg nem haladó várható
nyereményösszeget eredményez. A Szerencsejáték Zrt. – amennyiben a
hatályos jogszabály lehetővé teszi – az egységnyi fogadással
megnyerhető nyeremény maximális értékét megváltoztathatja, melyet az
SZF-nek 10 nappal előtte bejelent és a fogadók részére meghirdet.
A részvételi jog és nyereményjogosultság igazolására az elektronikus
sorsjegy/fogadószelvény szolgál. Nyereményjogosultság akkor áll fenn, ha egy
részvételre jogosított alapjátékban, illetve fogadásban:
o az Ötöslottón a megjátszott 5 szám közül legalább 2 azonos a kisorsolt számok
valamelyikével,
o a Hatoslottón a megjátszott 6 szám közül legalább 3 azonos a kisorsolt számok
valamelyikével,
o a Skandináv lottón a megjátszott 7 szám közül legalább 4 azonos az ikersorsolás
egyik számsorsolásán kisorsolt számok valamelyikével,
o a Jokeren a jokerszám legalább kettő, helyiértékben utolsó számjegye azonos a
kisorsolt Joker nyerőszám megfelelő számjegyeivel,
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o a Kenón a megjátszott 1-10 számból annyi azonos a kisorsolt 20 nyerőszám
valamelyikével, amennyit a nyerőtábla nyerőosztályonként tartalmaz a
választott játéktípushoz,
o a Luxoron a kép alakzatban megjátszott 6 szám, vagy a keretben megjátszott 14
szám mindegyike azonos a kisorsolt számok valamelyikével,
o a Puttón az „A” mezőben megjátszott 8 szám közül legalább 5 azonos az „A”
sorsoláson kihúzott számok valamelyikével, vagy az „A” mezőben lévő 4 találat
mellett a „B” mezőben megjátszott szám azonos a „B” sorsolás nyerőszámával,
o az Eurojackpoton az „A” mezőben az A sorsolásra és a „B” mezőben a B
sorsolásra megjátszott 5+2 szám közül összesen legalább 3 (1+2; 2+1; 3+0)
azonos az „A” részsorsoláson és a „B” részsorsoláson kihúzott megfelelő
nyerőszámok valamelyikével,
o a Totón az első 13 mérkőzés kimenetelére egy tipposzlopban adott tippek közül
legalább 10 azonos a hivatalos eredménnyel,
o a Góltotón a megfogadott hat mérkőzés számszerű eredményére egyazon
tipposzlopban adott tippek közül legalább 4 mérkőzés számszerű eredményére
adott tipp azonos a hivatalos eredménnyel,
o a Tippmixprón a kiválasztott fogadási esemény(ek) kimenetelére adott tipp(ek
mindegyike) azonos a hivatalos eredménnyel.
A nyeremények az SZJA-val csökkentve vehetők fel, s igénylésük a sorsolás - illetve a
megfogadott, időben utolsóként kezdődött fogadási esemény - napjától számított 90 napos
jogvesztő határidőn belül történhet.
A kisnyeremények felvétele
A játékba/fogadásba küldés módjától függően:
 Belső egyenlegből történő játék/fogadás esetén a kisnyeremények automatikusan
jóváíródnak a játékos/fogadó Nyereményegyenlegén. A belső egyenlegről való
nyereménykifizetés (bankszámlára utalás) minimum értéke 500 Ft.
 1756-os számon megjátszott játék/fogadás (mobiltelefonos regisztráció), illetve ATMes játék esetén – belső egyenleg hiányában – a kisnyeremények csak a bankszámlaszám
beküldését követően kerülnek automatikusan átutalásra a megadott bankszámlaszámra.
A későbbiekben a Szerencsejáték Zrt. a további kisnyereményeket is erre a
bankszámlaszámra utalja.
A kisnyeremények igénylése, illetve jóváírása az Ötöslottó, Hatoslottó, Skandináv lottó, Joker,
Luxor, Kenó és az Eurojackpot esetében legkésőbb a sorsolást követő napon, Puttónál a
sorsolást követően rövid időn belül megkezdődik; Totó és Góltotó esetében legkésőbb az adott
fogadási forduló eredmény megállapítását követő napon; Tippmixpro esetében legkésőbb a
fogadással érintett utolsóként véget érő fogadási esemény befejezését követő 48 óra után
megkezdődik.
A nagynyeremények kifizetése
A nagynyeremények kifizetése kizárólag átutalással történik – a nyeremény összegétől függően
a Részvételi Szabályzatban leírtaknak megfelelően a Szerencsejáték Zrt.-nél benyújtott –
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nyereményigénylés alapján. Az átutalással történő kifizetésre a nyereményigénylést követő 30
napon belül kerül sor.
A nyereményjogosultság megállapításának vitatása esetén óvásra, illetve felszólamlásra van
lehetősége az értékesítőhelyeken vagy a Szerencsejáték Zrt. központjában.
Szerencsejátékban 18 éven aluli személyek nem vehetnek részt.

Szerencsejáték Zrt.
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