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Tippmix-Tippmixpro 2023. februári nyereményjáték Részvételi 
szabályzata  

1. SZERVEZÉS ÉS LEBONYOLÍTÁS 

A nyereményjáték szervezője és lebonyolítója a Szerencsejáték Zrt. (székhely: 1015 Budapest, 
Csalogány utca 30-32., cégjegyzékszám: 01-10-041628, adószám: 10580204244; a továbbiakban: 
Szervező). 

A Tippmix-Tippmixpro 2023. februári nyereményjáték (a továbbiakban: Nyereményjáték) időtartama 
alatt jelen Részvételi szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) hozzáférhető minden Játékos számára a 
következő aloldalon https://www.tippmixpro.hu/promociok/nyeremenyjatek-2023-februar 

2. A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA 

A Nyereményjáték időtartama: 2023. február 6. 0:00 – február 26. 24:00 
 
A Nyereményjáték három szakaszból áll: 

• 1. szakasz: 2023. február 6. hétfő 0:00 – február 12. vasárnap 24:00 között 

• 2. szakasz: 2023. február 13. hétfő 0:00 – február 19. vasárnap 24:00 között 

• 3. szakasz: 2023. február 20. hétfő 0:00 – február 26. vasárnap 24:00 között 

3. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 

A Nyereményjáték típusa: automatikus részvételű országos Nyereményjáték a Tippmix és Tippmixpro 

fogadásban résztvevők számára. A Nyereményjáték időszakában játékba érkezett, a Nyereményjáték 

feltételeinek megfelelő Tippmix és Tippmixpro fogadások között hetente, valamint a főnyeremény 

sorsoláson kerülnek kisorsolásra a nyeremények. 

 
Mindazon 2023. február 6. és február 26. között vásárolt Tippmix vagy Tippmixpro szelvények, 

amelyeken legalább 3.000 Ft értékű, minimum 3-as kötésű fogadást tettek meg, automatikusan 

résztvevői lesznek a vásárlás időpontjához tartozó heti sorsolásnak. 

 

Mindazon 2023. február 6. és február 26. között vásárolt Tippmix vagy Tippmixpro szelvények, 

amelyeken legalább 10.000 Ft értékű, minimum 3-as kötésű fogadást tettek meg, automatikusan 

résztvevői lesznek a vásárlás időpontjához tartozó heti sorsolás mellett a főnyeremény sorsolásnak is. 

 

A játékosoknak a www.tippmixpro.hu oldalon vagy értékesítőhelyen/terminálon kell bármilyen 

eseményre fogadniuk. Az e-sport fogadásokat tartalmazó szelvények is részt vesznek a 

Nyereményjátékban. A V-sport, V-sport Pro fogadások nem vesznek részt a Nyereményjátékban. 

 

A kombinációs fogadástípus nem vesz részt a Nyereményjátékban. 

 

Dupla esély: Azon Tippmix fogadók, akik a feltételeket teljesítik és a szelvény feladás előtt terminálon 

beolvastatják Játékoskártyájukat, duplán kerülnek be a sorsolási adatbázisba a szelvényükkel mind a 

heti sorsolás, mind a főnyeremény sorsolása esetén, amennyiben a sorsolási adatbázis elkészítésekor 

már aktív státuszú Játékoskártyával rendelkeznek. 

 

https://www.tippmixpro.hu/promociok/nyeremenyjatek-2023-februar
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A Szerencsejáték Zrt. fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzatában 
foglalt feltételeket akár a Nyereményjáték időtartama alatt is – különösen indokolt esetben (pl. 
műszaki hiba miatt nem elérhető a Tippmixpro fogadási lehetőség az internetes játék- és fogadási 
rendszerében, a sorsolásra technikai okok miatt nem a megadott időpontban vagy helyszínen kerül sor 
stb.) – módosítsa, amennyiben az ezekről szóló értesítést közzéteszi a 
https://www.tippmixpro.hu/promociok/nyeremenyjatek-2023-februar oldalon. A feltételek 
módosítása a Nyereményjátékban résztvevőket hátrányosan nem érintheti. 
 
Szerencsejátékban, ezáltal a Nyereményjátékban 18 év alatti személyek nem vehetnek részt és így 
nyereményjogosultságot sem szerezhetnek. 

4. NYEREMÉNYEK 

A Nyereményjáték során az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra: 
 
Szakasz nyeremények: 

• 1. szakasz: 

o 1 db 1.000.000 Ft pénznyeremény 

o 4 db, egyenként 500.000 Ft pénznyeremény 

o 10 db, egyenként 300.000 Ft pénznyeremény 

 

• 2. szakasz: 

o 1 db 1.000.000 Ft pénznyeremény 

o 4 db, egyenként 500.000 Ft pénznyeremény 

o 10 db, egyenként 300.000 Ft pénznyeremény 

 

• 3. szakasz: 

o 1 db 1.000.000 Ft pénznyeremény 

o 4 db, egyenként 500.000 Ft pénznyeremény 

o 10 db, egyenként 300.000 Ft pénznyeremény 

 
Főnyeremény: 

• 1 db 10.000.000 Ft pénznyeremény 

 

A pénznyeremények összevonandó jövedelemként kezelendők.  

5. A NYEREMÉNYJÁTÉK SORSOLÁSA 

A sorsolások a Szerencsejáték Zrt. háttér-adatrendszerébe beérkező adatok alapján kerülnek 
lebonyolításra. A Nyereményjáték időtartama alatt 3. pontban meghatározott feltételeket teljesítő 
játékosok automatikusan részt vesznek a megfelelő sorsolásokon. 
 
A Játékoskártya használattal együttesen feladott és a részvételi feltételeket teljesítő Tippmix 
szelvények dupla eséllyel kerülnek be az adott sorsolás adatbázisába. Azon játékosok, akik a 
feltételeket teljesítik és a szelvény feladás előtt terminálon beolvastatják Játékoskártyájukat duplán 
kerülnek be a sorsolási adatbázisba mind a heti, mind a főnyeremény esetén, amennyiben a sorsolási 
adatbázis elkészítésekor már aktív státuszú Játékoskártyával rendelkeznek. 
 

https://www.tippmixpro.hu/promociok/nyeremenyjatek-2023-februar
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Az adatállományból számítógép segítségével, alapszámos sorsolással kell kisorsolni a nyerteseket. Az 
egyes sorsolásokat sorsolásonként 1-1 alapszámmal kell lebonyolítani, külön a heti és a főnyeremény 
sorsolások esetében. Az alapszám egy 10 jegyű szám, amelynek sorsolását a Sorsolási Bizottság végzi 
el közjegyző jelenlétében úgy, hogy az e célra rendszeresített sorsolási eszközben elhelyeznek 10 darab 
0-9-ig sorszámozott számgolyót. A 10 db számgolyó közül kiemelésre kerül egy – ez az alapszám első 
számjegye –, majd annak visszahelyezésével a következő, s a további 8 számjegy. Minden számjegy 
mind a 10 számgolyó közül kerül kisorsolásra. Az ily módon kisorsolt alapszám határozza meg a 
sorsolási algoritmus kiindulópontját, és ezzel lehetővé teszi a sorsolás bármely későbbi időben történő 
reprodukálását. 
 
A sorsolások időpontjai:  

IDŐSZAK 
SORSOLÁS 
IDŐPONTJA 

KISORSOLT NYEREMÉNYEK 

1. szakasz: 

2023. február 6. 0:00 –
február 12. 24:00 

2023. február 16. 
csütörtök 13:00 óra 

1 db 1.000.000 Ft pénznyeremény 

4 db, egyenként 500.000 Ft pénznyeremény  

10 db, egyenként 300.000 Ft pénznyeremény 

2. szakasz: 

2023. február 13. 0:00 – 
február 19. 24:00 

2023. február 23. 
csütörtök 13:00 óra 

1 db 1.000.000 Ft pénznyeremény  

4 db, egyenként 500.000 Ft pénznyeremény 

10 db, egyenként 300.000 Ft pénznyeremény  

3.szakasz: 

2023. február 20. 0:00 –
február 26. 24:00 

2023. március 2. 
csütörtök 13:00 óra  

1 db 1.000.000 Ft pénznyeremény, 

4 db, egyenként 500.000 Ft pénznyeremény 

10 db, egyenként 300.000 Ft pénznyeremény  

Főnyeremény: 

2023. február 6-26. 

2023. március 2. 
csütörtök 13:15 

1 db 10.000.000 Ft pénznyeremény 

 
Az egyes szakaszok sorsolási adatbázisából sorsolásonként 55 db egyedi azonosító szám kerül 
kisorsolásra, amelyből az első 15 db érvényes egyedi azonosító szám nyereményt ér el, míg a többi 40 
tartalék nyertes lesz. 
 
A főnyeremény sorsolási adatbázisából 10 db egyedi azonosító szám kerül kisorsolásra, amelyből az 
első érvényes egyedi azonosító szám a főnyeremény nyertese, a többi 9 pedig tartalék nyertes. 
 
Egy játékos akár többször is szerezhet nyereményjogosultságot a Nyereményjátékon belül egy-egy 
szakasz sorsolásakor és/vagy a főnyeremény sorsolása alkalmával is. 
 
Ellenőrzésre kerül, hogy a kisorsolt nyertesek megfelelnek-e a Nyereményjáték részvételi feltételeinek 
és a Tippmix, valamint a Tippmixpro fogadás részvételi szabályzatának. A kisorsolt, de a szabályoknak 
az utólagos ellenőrzés során nem megfelelő nyertes nyereményre nem jogosult. A nyereményre nem 
jogosultak helyére a tartaléknyertesek lépnek, a kisorsolásuk sorrendjében. 
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Amennyiben a végleges nyerteslista elkészültét követően jut a Szerencsejáték Zrt. tudomására, hogy a 
kisorsolt egyedi azonosító számhoz tartozó személy nem tekinthető nyertesnek, a nyeremény átadását 
megtagadja és a nyeremény át nem vett lesz. 

6. A NYERTES JÁTÉKOSOK KÖZZÉTÉTELE 

A nyertes fogadások egyedi azonosító számát az egyes sorsolások utáni ellenőrzés eredményét 
tartalmazó végleges jegyzőkönyv elkészültét követően, közzé kell tenni a Szerencsejáték Zrt. 
honlapján, továbbá a Nemzeti Sport napilap Sportfogadás mellékletének 2023. február 22-i, 2023. 
március 1-i és március 8-i számaiban vagy online felületén, illetve a Szerencsemix 2023. február 21-i, 
február 28-i és március 7-i számaiban. 
 
Az értékesítőhelyek a heti sorsolásokat, valamint a főnyeremény sorsolást követően terminálüzenet 
formájában kerülnek értesítésre a nyereményt elért Tippmix és Tippmixpro fogadásokról. 

A hivatalos nyereményjegyzéket a Szerencsejáték Zrt. a www.tippmixpro.hu és a 
www.szerencsejatek.hu oldalon teszi elérhetővé. 

7. NYEREMÉNYJOGOSULTSÁG 

Nyereményre jogosult az a játékos, akinek Tippmix átvételi igazolása egyedi azonosító számának első 
16 számjegye vagy Tippmixpro elektronikus fogadószelvény egyedi azonosító száma megegyezik a 4. 
pontban foglaltak szerint kisorsolt átvételi igazolás egyedi azonosító számának első 16 számjegyével 
vagy a kisorsolt elektronikus fogadószelvény egyedi azonosító számával, valamint a 8. pont szerinti 
nyereményigénylési határidőn belül nyereményigényét benyújtotta. A 8. pont szerinti 
nyereményigénylési határidő elmulasztása a nyereményjogosultság végleges elvesztését vonja maga 
után, igazolásnak helye nincs. 
 
Hibás adatközlés (pl. sajtóban történő elírás) alapján nyereményjogosultság nem keletkezik, így a 
Szerencsejáték Zrt. felé ebből adódó bármiféle igény (pl. nyeremény-, kártérítési-, egyéb igény) nem 
érvényesíthető. Hibás az adatközlés akkor is, ha az abban közzétett egyedi azonosító számok 
bármelyike eltér a sorsolási jegyzőkönyvekben rögzített hivatalos adatoktól. 
 
Az a játékos, aki a nyertes játék megvásárlásakor még nem töltötte be a 18. életévét, nyereményre 
nem jogosult, így amennyiben ez a tény a nyereménykifizetés során a Szerencsejáték Zrt. tudomására 
jut, a Szerencsejáték Zrt. a nyeremény kifizetését megtagadja és a nyeremény át nem vett nyeremény 
lesz.  
 
Amennyiben a Nyereményjáték keretében egy játékos teljesíti a Nyereményjáték feltételeit és 
nyereményre jogosulttá válik, de ezt követően az internetes játék- és fogadási rendszerből saját 
döntése alapján kizárja önmagát és ezáltal a Nyereményjáték sorsolása idején vagy az utólagos 
ellenőrzés idején önkizártnak minősül, akkor a Szervező a nyeremények átadását megtagadja és a 
nyeremény át nem vett nyeremény lesz. 
 
A Nyereményjátékból azok a játékosok kizárásra kerülnek, akiknek a Szerencsejáték Zrt.- különösen 
pénzügyi kockázatkezelés miatt, csalás vagy pénzmosás gyanúja miatt, és felelős játékszervezés okán 
– korlátozza a fogadó napi, heti és havi összes költését, továbbá időszakonként vagy fogadásonként 
korlátozza az elérhető nyeremény összegét, valamint kizárásra kerülnek azok a játékosok is, akiknek a 
regisztrációja a Nyereményjáték sorsolásának idején vagy az utólagos ellenőrzés idején felfüggesztés 
alatt van. Kisorsolásuk esetén a Szervező a nyeremények átadását megtagadja és a nyeremény át nem 
vett nyeremény lesz. 
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Az internetes játék és fogadási rendszerben vásárolt játék esetén amennyiben a nyertes nem felel meg 
a regisztráció feltételeinek (pl. nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel) 
nyereményre nem jogosult. Ennek következtében a Szerencsejáték Zrt. a nyeremény kifizetését 
megtagadja és a nyeremény át nem vett nyeremény lesz. 
 
Az a nyertes, aki az elektronikus játék és fogadási rendszeren keresztül ért el nyereményt, de valós 
adatai nem egyeznek meg a Szerencsejáték Zrt. elektronikus játék és fogadási rendszerében tárolt, a 
beazonosításhoz szükséges adataival, valamint a belső egyenlege megszüntetés alatt van, vagy kitiltott 
játékos, nyereményre nem jogosult. Ezen tény birtokában a Szerencsejáték Zrt. a nyeremény 
kifizetését visszautasítja és a nyeremény át nem vett nyeremény lesz. 

8. A NYEREMÉNYIGÉNYLÉS BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE ÉS HELYE 

A kisorsolt nyertes játékok birtokosai a nyereményükért legkésőbb az adott sorsolás napját követő 40 
napon belül jelentkezhetnek az alábbiak szerint: 

Játékmód Nyereménykifizetés/nyereményigénylés 

Értékesítőhelyen, 
terminálon feladott 
fogadás (Tippmix) 

Az átvételi igazolás leadásával együtt személyesen benyújtott 
nyereményigénylés alapján, valamint az adózáshoz szükséges 
dokumentumok hiánytalan kitöltését és beérkezését követően kerül 
átutalásra a játékos által a nyereményigénylési lapon megadott 
bankszámlára. 

(Amennyiben az átvételi igazolást a játékos a Szerencsejáték Zrt-nek egyéb 
nyeremény igénylése keretében már átadta, akkor az átvételi igazolás 
átadását igazoló Nyereményigénylési lap „B” példányának bemutatásával.) 
 

Internetes játék- és 
fogadási 
rendszerben 
vásárolt fogadás 
(Tippmixpro) 

A nyertes ügyfélazonosító számának megadásával együtt személyesen 
benyújtott nyereményigénylés alapján, valamint az adózáshoz szükséges 
dokumentumok hiánytalan kitöltését és beérkezését követően kerül 
átutalásra a játékos által a nyereményigénylési lapon megadott 
bankszámlára. 

A nyereményigénylés benyújtására csak a Szerencsejáték Zrt. saját üzemeltetésű értékesítőhelyein van 
lehetőség (lista: www.szerencsejatek.hu/uzletkereso). 

Terminálon feladott fogadással (Tippmix) elért nyeremények esetében: ha a nyertes első alkalommal 
az adott sorsoláshoz tartozó 40 napos jelentkezési/nyereményigénylési időszakon belüli utolsó 
munkanapon olyan értékesítőhelyen jelentkezik, ahonnan már nincsen módja ugyanazon a napon a 
Szerencsejáték Zrt. saját üzemeltetésű értékesítőhelyére eljutni és a nyereményigénylési lapot 
kitöltetni, akkor az Ügyfélszolgálat telefonon vagy e-mailben történő megkeresésével (neve, 
telefonszáma és lakcíme, valamint a szelvény azonosító számának megadásával) is megkezdődik a 
nyereményigénylés folyamata.  Az átvételi igazolást ebben az esetben is be kell olvastatni a terminálon 
annak érdekében, hogy a nyereményigénylés határidőn belül történő megkezdése ellenőrizhető 
legyen. Ezt követően a nyertesnek legkésőbb a soron következő első munkanapon a Szerencsejáték 
Zrt. valamely saját üzemeltetésű értékesítőhelyén személyesen kell jelentkeznie, az átvételi igazolást 
és a nyeremény kifizetéséhez szükséges adatokat megadnia a nyereményigénylési határidőt követő 30 
napos jogvesztő határidőn belüli nyereménykifizetés érdekében. Amennyiben azonban a 
nyereményigénylés nem kezdődik meg legkésőbb az adott sorsolás napját követő 40. napon, akkor a 

http://www.szerencsejatek.hu/uzletkereso
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nyertes jelentkezésére és a nyereményigény benyújtására ezen időpontot követően már nincs mód, a 
nyertes nyereményjogosultságát már nem érvényesítheti. A határidők jogvesztők! 
 
A saját üzemeltetésű értékesítőhelyen a nyereményigénylési lap felvételét – és a szükséges egyéb 
dokumentumok átvételét – követően „a Szerencsejáték Zrt. Lottózóinak Ügyrendi Szabályzata” 
KI/30/2019 sz. igazgatói utasítás (továbbiakban: Ügyrend) 4. B) Fejezet V. rész 7.1.2.2. pontjában 
foglaltak szerint kell eljárni. 

 

Az elektronikus játék- és fogadási rendszerben belső egyenleg terhére vásárolt fogadással, illetve az 
értékesítőhelyeken Játékoskártya használatával vásárolt fogadással elért nyeremények esetében a 
Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztály: 

• a nyertest az elektronikus játék és fogadási rendszerben történt regisztrációja alapján 
telefonon, illetve az értékesítőhelyen Játékoskártya használatával vásárolt fogadással elért 
nyeremény esetében a Játékoskártya regisztrációja alapján az Informatikai Igazgatóságnál 
rendelkezésre álló elérhetőségén (telefonszám, e-mail cím vagy postai cím) megkísérli 
értesíteni a nyereményjogosultság elérésének tényéről, és 

• felhívja a nyertes figyelmét, hogy a pénznyereménye nem kerül automatikusan átutalásra a 
regisztráció során vagy azt követően a játékos által megadott és a Szerencsejáték Zrt. által a 
regisztrált adatai között nyilvántartott bankszámlaszámára, 

• valamint tájékoztatja a nyertest a pénznyeremény igénylésének módjáról (pl. adózáshoz 
szükséges dokumentumok hiánytalan kitöltése, nyereményigényléskor történő átadása).  
 

A nyereményigényléshez személyazonosságot és a lakcímet igazoló hatóság által kiadott okmányok 
bemutatása szükséges. 

9. A NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE ÉS A NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA 

Tippmixpro nyertesek esetében, a rendelkezésre álló adatok alapján a pénznyereményekről a Sorsolási 
és Rendezvénymenedzsment Osztály telefonon és/vagy e-mailben egyeztet a nyertessel. A Tippmix 
nyertesek kizárólag abban az esetben kerülnek kiértesítésre, ha a fogadásukat Játékoskártyával tették 
meg, valamint a fogadó beállította, hogy a nyereményét kizárólag a nyertes átvételi igazolással és a 
hozzá rendelt Játékoskártyával együtt igényelheti.  A nyeremények átadásáról a Szervezőnek 
(Szerencsejáték Zrt.), a nyeremény átvételéről a Játékosnak kell gondoskodnia.  
 
A Nyereményjátékban elért pénznyeremény kifizetése kizárólag a játékos által benyújtott érvényes 
nyereményigénylés, valamint a Szerencsejáték Zrt. saját üzemeltetésű értékesítőhelyén leadott és a 
Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztályhoz beérkezett „Kifizetői nyilatkozat”, a bevalláshoz és 
az adóigazoláshoz szükséges adatlap, valamint annak a Nyilatkozatnak a beérkezését követően történik 
meg, amelyben nyilatkozik arról, hogy az esetében kizáró tényező nem áll fenn. A nyeremény kifizetése 
a nyertes által megadott, kizárólag Magyarországon működő banknál nyitott forint alapú lakossági 
bankszámlára történik átutalással. A nyereményt SZJA és SZOCHO terheli, ezért tájékoztatni kell a 
nyerteseket a bevallási kötelezettségükről, és a szükséges dokumentumokat részükre rendelkezésre 
kell bocsátani a nyereményigényléshez. 
 
Külföldi személy számára pénznyeremény akkor fizethető ki, ha rendelkezik Magyarországon működő 
banknál vezetett, forint alapú lakossági bankszámlával és érvényes útlevéllel, személyi igazolvánnyal 
vagy egyéb, a személyazonosságot egyértelműen igazoló hatóság által kiadott okmánnyal (pl. 
fényképes, kártya formátumú vezetői engedély), illetve az elektronikus fogadási rendszerben vásárolt 
játékok esetén a fentieken túl, a regisztrációkor megadott (vagy azt követően módosított) adatokat 
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igazolja. A regisztrációkor megadott magyarországi tartózkodási hely igazolható lakcímkártyával, 
tartózkodási engedéllyel vagy egyéb, a tartózkodási hely igazolására alkalmas hatósági igazolással, 
okmánnyal. 

 
A Szerencsejáték Zrt. nem vállal felelősséget a nyertes által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal 
harmadik személyeknek okozott károkért, illetve következményekért. A nyertes teljes jogi (pl. polgári-
, büntetőjogi) felelősséggel tartozik az általa megadott adatokért, az azzal a Szerencsejáték Zrt-nek 
okozott bármilyen hátrányért. A Szerencsejáték Zrt. fenntartja a jogot, hogy a nyeremények kizárólag 
a nyerteseknek kerüljenek átadásra, a nyereményigénylési lapon megjelölt bankszámlaszám(ok)ra 
történő utalással.   

10. A NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE ÉS A NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA 

Az internetes játék- és fogadási rendszerhez kapcsolódó Részvételi szabályzattal összhangban a 
Szerencsejáték Zrt. fenntartja a jogot, hogy kizárja a nyereményjogosultságot az alábbi esetekben: 

• ha egy felhasználóhoz több regisztráció tartozik az internetes játék- és fogadási rendszerben, 

• jelen Nyereményjáték részvételi feltételeinek bármilyen megsértése esetén. 
 
A Játékban való részvétellel a játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- 
és adatátviteli sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül 
befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati 
hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A 
Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár. 
 
A Szerencsejáték Zrt. kizárja felelősségét bármely, a Nyereményjátékban való részvétellel 
összefüggésben felmerülő kártérítési, kártalanítási igényért, különös tekintettel a Nyereményjáték 
esetleges hibáiból, hiányosságaiból, az informatikai, adatátviteli és/vagy kommunikációs rendszer 
hibás működéséből eredő vagy azzal összefüggésben felmerülő költségekért, károkért, veszteségért. 
 
 
Budapest, 2023.02.06.       Szerencsejáték Zrt. 


