
1 
 

 

  



2 
 

A Fogadj és nyerj! nyereményjáték 
Részvételi- és Játékszabályzata  

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 Fogadj és nyerj! nyereményjáték (a továbbiakban: Nyereményjáték) időtartama alatt jelen 
Részvételi- és Játékszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat vagy Játékszabályzat) hozzáférhető minden 

Játékos számára a https://www.tippmixpro.hu/promociok/nyeremenyjatek-2022-februar 
weboldalon.  

2. A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA 

A Nyereményjáték időtartama: 2022. február 7. 00:00 – 2022. február 27. 24:00 között. 

A Nyereményjáték 3 szakaszból áll: 

1. szakasz: 2022. február 7. 00:00 - 2022. február 13. 24:00, 
2. szakasz: 2022. február 14. 00:00 - 2022. február 20. 24:00, 
3. szakasz: 2022. február 21. 00:00 – 2022. február 27. 24:00. 

3. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 

Az akció típusa: automatikus részvételű országos nyereményjáték a Tippmix és Tippmixpro játékban 
résztvevők számára. A nyereményjáték időszakában játékba érkezett, a nyereményjáték feltételeinek 
megfelelő játékok között hetente, valamint a főnyeremény sorsoláson kerülnek kisorsolásra a 
nyeremények. 
 
Mindazok, akik 2022. február 7. és február 27. között egy szelvényen minimum 3-as kötésben legalább 
3000 Ft értékben fogadnak Tippmix vagy Tippmixpro eseményre, automatikusan résztvevői lesznek a 
vásárlás időpontjához tartozó heti sorsolásnak.  
 
Mindazok, akik 2022. február 7. és február 27. között egy szelvényen minimum 3-as kötésben legalább 
10.000 Ft értékben fogadnak Tippmix vagy Tippmixpro eseményre, automatikusan résztvevői lesznek 
a főnyereménysorsolásnak, valamint a vásárlás időpontjához tartozó heti sorsolásnak.  
 
A játékosoknak a www.tippmixpro.hu oldalon vagy értékesítőhelyen/terminálon kell bármilyen 
eseményre fogadniuk. A kombinációs fogadástípus nem vesz részt a Nyereményjátékban. A V-sport, V-
sport Pro játékok nem vesznek részt, azonban az E-sport fogadások részt vesznek a 
Nyereményjátékban. 
 
A Szerencsejáték Zrt. fenntartja a jogot, hogy a jelen 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-2022-februar?fbclid=IwAR1DWScoASrWJScCk9vQAfjNxcMEniY9M9V1PJQxb84JMo52GrSi6ERlDqs
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https://www.tippmixpro.hu/promociok/nyeremenyjatek-2022-februar oldalon. A feltételek 
módosítása a Nyereményjátékban résztvevőket hátrányosan nem érintheti. A Nyereményjátékban 18 
év alatti személyek nem vehetnek részt és nyereményjogosultságot sem szerezhetnek.  

4. NYEREMÉNYJÁTÉK SORSOLÁSA 

A sorsolások a Szerencsejáték Zrt. háttér-adatrendszerébe beérkező adatok alapján kerülnek 
lebonyolításra. A Nyereményjáték időtartama alatt a 3. pontban meghatározott feltételeket teljesítő 
Játékosok automatikusan részt vesznek a sorsolás(ok)on. 

A sorsolásokra a Szerencsejáték Zrt. 1106 Budapest, Fehér út 10. szám alatti irodaházában, közjegyző 
jelenlétében kerül sor. Az adatállományból számítógép segítségével, alapszámos sorsolással kell 
kisorsolni a nyerteseket. Az egyes sorsolásokat 1 alapszámmal kell lebonyolítani. 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. 

Az egyes szakaszok sorsolásának időpontjai: 

Játék szakaszai 
Sorsolás 

időpontja 
Kisorsolt nyeremények 

1. szakasz 
2022.02.07. – 
2022.02.13. 

2022.02.14.  
(hétfő) 
13:00 

1 db 1.000.000 Ft értékű pénznyeremény, 
5 db, egyenként 500.000 Ft értékű pénznyeremény, 
9 db, egyenként 100.000 Ft értékű pénznyeremény, 

4 db, egyenként 60.000 Ft értékű Football Factor vásárlási utalvány. 

2. szakasz 
 2022.02.14. – 

2022.02.20. 

2022.02.21.  
(hétfő)  
13:00 

1 db 1.000.000 Ft értékű pénznyeremény, 
5 db, egyenként 500.000 Ft értékű pénznyeremény, 
9 db, egyenként 100.000 Ft értékű pénznyeremény, 

4 db, egyenként 60.000 Ft értékű Football Factor vásárlási utalvány. 

3. szakasz 
 2022.02.21. – 

2022.02.27. 

2022.02.28.  
(hétfő)  
13:00 

1 db 1.000.000 Ft értékű pénznyeremény, 
5 db, egyenként 500.000 Ft értékű pénznyeremény, 
9 db, egyenként 100.000 Ft értékű pénznyeremény, 

4 db, egyenként 60.000 Ft értékű Football Factor vásárlási utalvány. 

Főnyeremény  
2022.02.07. – 
2022.02.27. 

2022.02.28.  
(hétfő)  
13:15 

1 db CUPRA Formentor 1.5 TSI autónyeremény 

Az egyes szakaszok sorsolási adatbázisából sorsolásonként 59 db szelvényszám kerül kisorsolásra, 
amelyből az első 19 db érvényes szelvényszám nyereményt ér el, míg a többi 40 tartalék nyertes lesz. 
A főnyeremény sorsolási adatbázisából 10 db szelvény szám kerül kisorsolásra, amelyből az első 
érvényes szelvényszám a főnyeremény nyertese, a többi 9 pedig tartalék nyertes. Egy Játékos akár 
többször is szerezhet nyereményjogosultságot a nyereményjátékon belül, azaz több sorsoláson is érhet 
el nyereményt, de egy adott szakasz sorsolásán csak egy, a sorrendben elsőként kisorsolt 
nyereményére jogosult.  

https://www.tippmixpro.hu/promociok/nyeremenyjatek-2022-februar?fbclid=IwAR1DWScoASrWJScCk9vQAfjNxcMEniY9M9V1PJQxb84JMo52GrSi6ERlDqs
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Ellenőrizni kell, 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. Amennyiben a sorsolást 
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. 

5. 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 egyedi azonosító számával, valamint a 6. pont szerinti nyereményigénylési 
határidőn belül nyereményigényét benyújtotta. A 6. 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/átadás során a Szerencsejáték Zrt. 
tudomására jut, a Szerencsejáték Zrt. a nyeremény kifizetését/átadását 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 vagy vagy 
Tippmix esetében játékoskártyával 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 azokat a játékosokat kizárjuk, akiket a Szervező 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 kizárjuk azon játékosokat 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. 

Az elektronikus fogadási rendszerben (interneten) 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, akinek valós adatai nem egyeznek meg a Szerencsejáték Zrt. elektronikus fogadási 
rendszerében tárolt, a beazonosításhoz szükséges adataival, nyereményre nem jogosult, így 
amennyiben ez a tény a nyereménykifizetés/átadás során a Szerencsejáték Zrt. tudomására jut, a 
Szerencsejáték Zrt. a nyeremény kifizetését/átadását visszautasítja és a nyeremény át nem vett 
nyeremény lesz. 
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6. A NYEREMÉNYIGÉNYLÉS BENYÚJTÁSÁNAK HAÁTRIDEJE ÉS HELYE 

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

Játékmód Nyeremény kifizetés/nyereményigénylés 

Pénznyeremény 
esetén: 

Értékesítőhelyen, 
terminálon feladott 
játék (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.) 

Pénznyeremény 
esetén: 

Elektronikus 
fogadási 
rendszerben 
(interneten) vásárolt 
játék (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 pénznyeremény nem kerül automatikusan a belső egyenlegbe. 

Football Factor 
vásárlási utalvány 
esetén: 

Értékesítőhelyen, 
terminálon feladott 
játék (Tippmix) 

A Football Factor vásárlási utalványt nyert nyerteseknek az Ügyfélszolgálati 
Osztályon kell jelentkezniük, ahol a szelvényen lévő adatok ellenőrzését 
követően a nyertes személyére vonatkozó adatfelvétel történik. Az 
Ügyfélszolgálati Osztály munkatársa a bekért adatokat továbbítja a Sorsolási és 
Rendezvénymenedzsment Osztály munkatársainak, akik a nyertes által 
megjelölt, a Szerencsejáték Zrt. saját üzemeltetésű lottózójába juttatják el a 
nyereményt. A nyertes az Átadás-átvételi nyilatkozat aláírása és az átvételi 
igazolás leadásával vehet át az utalványt. 

Football Factor 
vásárlási utalvány 
esetén: 

Elektronikus 
fogadási 
rendszerben 
(interneten) vásárolt 
játék (Tippmixpro) 

Football Factor vásárlási utalványt nyert nyertesek esetében a nyertessel a 
Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztály munkatársa a regisztrációban 
megadott elérhetőségek egyikén egyeztet, hogy melyik Szerencsejáték Zrt. saját 
üzemeltetésű lottózójában veheti át nyereményét az Átadás-átvételi 
nyilatkozat aláírásával (ügyfélazonosító szám megadásával). 

Autónyeremény 
esetén: 

Értékesítőhelyen, 
terminálon feladott 
játék (Tippmix) vagy 
elektronikus 
fogadási 
rendszerben 
(interneten) vásárolt 
játék (Tippmixpro) 

Autónyeremény esetén az átvételi igazolás leadásával/ügyfélazonosító szám 
megadásával személyesen benyújtott nyereményigénylés alapján, valamint a 
Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztály munkatársa által a nyertes 
részére eljuttatott (pl. az autóforgalomba helyezéséhez) szükséges 
dokumentumok pontos kitöltése és hiánytalan beérkezésével. 
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Nyereményigénylési lap benyújtására csak a Szerencsejáték Zrt. saját üzemeltetésű értékesítőhelyén 
van lehetőség (lista: www.szerencsejatek.hu/uzletkereso). 
 
Terminálon feladott játékkal (Tippmix) elért nyeremények esetében: ha a nyertes első alkalommal az 
adott sorsoláshoz tartozó 40 napos jelentkezési/nyereményigénylési időszakon belüli utolsó 
munkanapon vagy az ezt követő nap(ok)on, de még a 40 napos nyereményigénylési/jelentkezési 
határidőn belül 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 emailben történő megkeresésével (neve, 
telefonszáma és lakcíme, valamint a szelvény azonosító számának megadásával) is megkezdődik a 
nyereményigénylés folyamata. 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 nyertes jelentkezésére és a nyereményigény benyújtására ezen 
időpontot követően már nincs mód, a nyertes nyereményjogosultságát már nem érvényesítheti. A 
határidők jogvesztők! 
 
Az elektronikus fogadási rendszerben belső egyenleg terhére vásárolt játékkal, illetve az 
értékesítőhelyeken Játékoskártya használatával vásárolt játékkal elért nyeremények esetében a 
Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztály 

- a nyertest az elektronikus fogadási rendszerben történt regisztrációja alapján telefonon, illetve az 
értékesítőhelyen Játékoskártya használatával vásárolt játékkal 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 pénz- és/vagy a tárgynyeremény igénylésének/átvételének 
módjáról.  

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

7. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE ÉS NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA 

A rendelkezésre álló adatok alapján a pénznyeremények, a vásárlási utalványok és az autónyeremény 
átvételének módjáról és helyéről a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztály telefonon és/vagy 
e-mailben egyeztet a nyertessel. A nyeremények átadásáról a Szervezőnek, a nyeremény átvételéről a 
Játékosnak kell gondoskodnia.  

Az autónyeremény forgalomba helyezésével és átadásával összefüggő költségeket a Szerencsejáték 
Zrt. fizeti meg. A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő 
költségek és kiadások a nyerteseket terhelik (pl.: utazási ktg., kötelező biztosítás, üzemanyag). 

A vásárlási utalvány nyeremények esetén a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztály a nyertessel 
egyeztetett Szerencsejáték Zrt. saját üzemeltetésű értékesítőhelyén veheti át a nyereményét, miután 

http://www.szerencsejatek.hu/uzletkereso


7 
 

az Átadás-átvételi nyilatkozatot aláírja (elismeri, hogy a nyereményét átvette, egyben nyilatkozik arról, 
hogy az esetében kizáró tényező nem áll fenn). 

A Nyereményjátékban elért pénznyeremény kifizetése kizárólag a játékos által benyújtott érvényes 
nyereményigénylés és a Szerencsejáték Zrt. saját üzemeltetésű értékesítőhelyén leadott és a Sorsolási 
és Rendezvénymenedzsment Osztályhoz beérkezett „Kifizetői nyilatkozat”, a bevalláshoz és az 
adóigazoláshoz szükséges adatlap, valamint egy Nyilatkozat, melyben nyilatkozik arról, hogy az 
esetében kizáró tényező nem áll fenn, beérkezését követően történik meg. A nyeremény kifizetése a 
nyertes által megadott, kizárólag Magyarországon működő bank bankfiókban nyitott forint alapú 
lakossági bankszámlára történik átutalással. A kifizetéshez szükséges dokumentáció beérkezését 
követően a nyeremény kifizetése banki átutalással történik. A nyereményt SZJA és SZOCHO terheli, 
ezért tájékoztatni kell a készpénz nyerteseket a bevallási kötelezettségükről és a szükséges 
dokumentumokat részükre rendelkezésre kell bocsátani a nyereményigényléshez. 

Devizakülföldi személy részére a pénznyeremény kifizetése a mindenkori vonatkozó hatályos 
jogszabályok alapján történik. Külföldi személy számára pénznyeremény akkor fizethető ki, ha 
rendelkezik Magyarországon működő bank bankfiókjában 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 regisztrációkor 
megadott (vagy azt követően módosított) adatokat igazolja. A magyarországi tartózkodási hely 
igazolható lakcímkártyával, tartózkodási engedéllyel vagy egyéb, a tartózkodási hely igazolására 
alkalmas hatósági igazolással, okmánnyal. 
 
A főnyeremény (autónyeremény) átadása a sorsolástól számított 40 naptári napon belül, a 
Szerencsejáték Zrt. Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztályával egyeztetett időpontban és 
helyszínen történik. Azon autónyeremény nyertes részére, aki személyesen benyújtotta 
nyereményigényét és azt a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztály érvényesnek tekintette, a 
Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztály – tekintettel az autónyereménnyel összefüggésben 
szükséges adminisztrációs folyamat időigényére – a nyeremény fejében egy olyan autónyeremény-
utalványt ad át, amely tartalmazza: 

• a sorsolás napját, 

• az autókereskedőnél történő átvételhez az autónyeremény azonosító adatait (típus, 
alvázszám, szín), 

• az autónyeremény bruttó értékét (forgalomba helyezéssel és átírási illetékkel együtt), 

• valamint az utalvány beváltás módját (hely, kapcsolattartó személy), 

• továbbá azt is, hogy az utalvány beváltása során a nyertesnek a nyereményautó forgalomba 
helyezésével és átírásával összefüggésben fizetési kötelezettsége nem keletkezik.  

 
A Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztály által történő autónyeremény-utalvány átadásával a 
Szerencsejáték Zrt. a nyereményt a nyertes rendelkezésére bocsájtja, amellyel az autónyeremény 
átadottnak tekintendő. Az autónyeremény tényleges átvételére – szintén a nyertessel egyeztetett – 
későbbi időpontban kerül sor. 
 
A Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztályra beérkezett pénznyereményigénylések alapján a 
Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztály munkatársai feljegyzést küldenek a Gazdasági 
Igazgatóság Pénzügyi és Treasury Osztályának, akik jóváhagyást követően intézkednek a nyeremények 
átutalásáról.  

A Szervező 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 
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okozott bármilyen hátrányért. A Szerencsejáték Zrt. fenntartja a jogot, hogy a nyeremények kizárólag 
a nyerteseknek kerüljenek átadásra, a pénznyeremény esetén a nyereményigénylési lapon megjelölt 
bankszámlaszám(ok)ra történő utalással. 

 

8. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

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, 
• 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, 2022.02.07.       Szerencsejáték Zrt. 


