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Az „Összjáték” elnevezésű Tippmixpro
nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata
1. SZERVEZÉS ÉS LEBONYOLÍTÁS
A Nyereményjáték szervezője: a Szerencsejáték Zrt. (székhely: 1015 Budapest, Csalogány utca 3032., cégjegyzékszám: 01-10-041628, adószám: 10580204244; továbbiakban: "Szervező"), amely a
jelen Részvételi- és Játékszabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) foglaltaknak megfelelően jár el.
A Nyereményjáték teljes időtartama alatt jelen Részvételi- és Játékszabályzat hozzáférhető minden
Játékos számára a Tippmixpro weboldalán (www.tippmixpro.hu) a Promóciók/Aktuális/Összjáték
menüpont alatt.

2. A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA
A Nyereményjáték 2019. május 14. 07:00 óra és 2019. június 14. 23:59 óra között, 32 napon keresztül
tart.

3. A NYEREMÉNYJÁTÉK LÉNYEGE, A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ
RÉSZVÉTEL
A Nyereményjáték nyolc egymástól függetlenül játszható kategóriából és egy Jackpot kategóriából
épül fel. Játékosok mind a nyolc kategóriában egymástól függetlenül gyűjtik pontjaikat legalább 300
Ft összegű fogadásaikkal. Az egyes kategóriákhoz meghatározott feltételeket teljesítő Tippmixpro
fogadók között kerülnek kisorsolásra az adott kategória nyereményei, amennyiben a Szervező által
kiírt ponthatárok elérésre kerülnek.
A Jackpot kategória pontszám egyenlő a 8 féle kötés-kategóriában (Szabályzat 5. c. pont) szerzett
Saját Pontszám egész számra kerekített értékeinek összegével.

A Nyereményjátékban való részvétel minden Játékos számára elérhető, aki hitelesített
regisztrációval rendelkezik a Szerencsejáték Zrt. internetes játák- és fogadási rendszerében..
A hitelesített regisztráció azt jelenti, hogy a Játékos a regisztrációs folyamatot sikeresen
teljesítette, valamint az általa a regisztráció során megadott e-mail címet megerősítette, azaz
hitelesítette.
A Nyereményjátékban való részvétel nem automatikus, a Játékosoknak bejelentkezés után a
részvételi szándékukat jelezniük kell a Nyereményjáték nyitóoldalán a bejelentkezéshez
használt jelszavuk ismételt megadásával, és a „Jelentkezem a játékra!” gombra történő
kattintással. A Nyereményjátékra való jelentkezés folyamatos, a játék teljes időtartama alatt
lehetséges. A sikeres jelentkezésről a Játékos „Sikeres adatmódosítás” címmel e-mailben kap
értesítést.
A Nyereményjáték pontszámításának kezdete a részvételi szándék jelzésének időpontjától
függ: a Nyereményjátékba a Játékos minden olyan fogadása beleszámít, amelyet a részvételi
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szándék jelzésétől a Nyereményjáték lezárulásáig tett meg. A Nyereményjátékra való
jelentkezés határideje: 2019. 06. 14. 23:59. A Nyereményjáték sorsolásain csak azok a
Játékosok vesznek részt, akik részvételi szándékukat jelezték és a minimális feltételeket
teljesítették.
A Nyereményjátékra való jelentkezés teljesen ingyenes és a Játékos részéről semmilyen
kötelezettséggel nem jár. A Nyereményjátékban való részvételi szándék jelzése a
Szerencsejáték Zrt. Ügyfélszolgálatának az ugyfelszolgalat@szerencsejatek.hu címre küldött
e-mail-el visszavonható. A Játékos jelentkezését kizárólag a Szerencsejáték Zrt. internetes
játék- és fogadási rendszerében lévő regisztrációjához tartozói e-mail címről tudja
visszavonását kezdeményezni.

4. A NYEREMÉNYJÁTÉK LEÍRÁSA, PONTSZÁMÍTÁS
A különböző kategóriákban a Szervező által előre meghatározott ún. Célpontszámok eléréséért
(Szabályzat 5. d. pont) a Játékosok együttesen gyűjtik a pontokat fogadások megtételével. A
Nyereményjátékra való részvételi szándékuk jelzése után a Játékosok fogadásaikkal pontokat
gyűjtenek a Nyereményjáték időszakának végéig. A fogadásokért járó pontok a Nyereményjáték
időszakának végéig kategóriánként folyamatosan összeadódnak.
A Nyereményjátékban csak a többes kötések vesznek részt, az egyes kötés és a kombinált fogadások
(például: 2/3 kombináció, Trixie, stb.) nem. Pontot szerezni minimum 300 Ft-os téttel megtett
fogadásokkal lehet.
Az egyes fogadásokért járó pontszámok a következő képlet alapján automatikusan kerülnek
kiszámításra:
Fogadásért járó összesített pontszám = (Tétpont x Sikerpont) + 3 Fix pont
A Jackpot kategória pontszám egyenlő a 8 féle kötés-kategóriában (Szabályzat 5. c. pont) szerzett
Saját Pontszám egész számra kerekített értékeinek összegével.
a. Tétpont
Minden 300 Ft tét után 1 Tétpont jár, de a Tétpont értéke fogadásonként maximum 10 pont (vagyis a
3000 Ft értéket meghaladó fogadásokért az összegtől függetlenül 10 Tétpont jár).
A Tétpontok fogadásonként számítanak és kerülnek megvizsgálásra. Csak egész tétpontok
szerezhetők, 300 Ft-onként 1 darab. Tört Tétpontokat a rendszer nem vesz figyelembe. A több
fogadással elért tört Tétpontok nem vonhatók össze egész Tétponttá.
Példa a Tétpont számításra:
Fogadási tétje
250 Ft
300 Ft
358 Ft
1265 Ft
4210 Ft

Kapott
tétpont
0
1
1
4
10
3

b. Sikerpont
Nyertes fogadás esetén a fogadásért járó pontszám tovább gyarapszik, a
nyereményszorzójával szorzódik. A fogadás nyereményszorzóját nevezzük Sikerpontnak.

fogadás

A Sikerpont a fogadás nyereményének és tétjének 2 tizedesjegyre kerekített hányadosa. Amennyiben
ez a hányados 1 alatti, abban az esetben a Sikerpont értéke 1.
Azon nyertes és nyeretlen fogadások esetén, melyeknél a fogadásban érintett események
valamelyike nem kezdődik meg a Nyereményjáték időtartama alatt, a Sikerpont értéke 1 lesz. A
Játékos az események kezdési időpontjáról a Tippmixpro weboldalán a kiválasztott esemény mellett
lévő időpont oszlopból tájékozódhat. Az időpontok változhatnak, a fogadások az utoljára közzétett
kezdési idő alapján kerülnek kiértékelésre.
Nyeretlen fogadás esetén a fogadáshoz tartozó Sikerpont értéke: 1.
A Sikerpont minimális értéke: 1.
A fogadásért járó Összesített Pontszám a Tétpont és a Sikerpont szorzatának 2 tizedesjegyre
kerekített értéke + 3 Fix pont.
Példák a fogadásért járó összesített pontszám számítására:
Megtett tét
(Ft)

Odds összesen
(Nyereményszorzó)

Nyertes a
fogadás?

Tétpont

Sikerpont

Fix
pont

Összpontszám

300
620
980
1500
2490
3000

3,62
4,25
5,80
6,15
8,18
9,70

igen
nem
igen
nem
igen
igen

1
2
3
5
8
10

3,62
1
5,80
1
8,18
9,70

3
3
3
3
3
3

6,62
5
20,4
8
68,44
100

5600

3,28

igen

10

3,28

3

35,8

A promóció aloldalán közzétett tájékoztató jellegű adatok egész számra kerekítve kerülnek
megjelenítésre.
c. Fix pont
Egy konstans, amelynek értéke mindig 3.
d. Bónusz Nap
Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjáték időszaka alatt tetszőleges kategóriákban Bónusz
Napokat határozzon meg tetszőleges darabszámban, tetszőleges időtartamra. A Nyereményjáték
során kijelölésre kerülő Bónusz Napokon a Játékosok által a bónuszban részt vevő kategóriákban
gyűjtött pontok megszorzásra kerülnek az adott Bónusz Naphoz a megelőző nap során
meghatározásra kerülő szorzóval.
A kijelölt kategóriákban a fogadásért járó összesített pontszám a Bónusz Napokon az alábbiak
szerint alakul:
[(Tétpont x Sikerpont) + 3] x Bónusz Szorzó
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e. A nyereményjátékban való teljesítés nyomon követése
A Nyereményjáték feltételeinek teljesítésére vonatkozóan Szervező információt nyújt a
www.tippmixpro.hu oldalra felhasználónévvel vagy e-mail címmel és jelszóval belépő Játékosoknak,
hogy nyomon követhessék a Nyereményjáték során teljesített fogadásaikat. Ezen adatok tájékoztató
jellegűek, a sorsolások a Szervező Tippmixpro online sportfogadást szolgáltató háttérrendszerébe
beérkező adatok alapján kerülnek lebonyolításra, közjegyző jelenlétében.
A Nyereményjátékban kizárólag interneten keresztül, a www.tippmixpro.hu weboldalon megtett
és a Nyereményjáték feltételeinek megfelelő fogadásokkal lehet részt venni. A Szerencsejáték Zrt.
értékesítő hálózatában megvásárolt Tippmix fogadás a Nyereményjátékban való részvételre nem
jogosít.

Fenntartjuk a jogot, hogy a Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzatában foglalt
feltételeket akár a Nyereményjáték időtartama alatt különösen indokolt esetben (pl. műszaki
hiba miatt nem elérhető a Nyereményjáték, a sorsolásra technikai okok miatt nem a
megadott időpontban vagy helyszínen kerül sor, stb.) módosítsuk, a Játékosok ezekről, a
Tippmixpro hivatalos weboldalán (www.tippmixpro.hu) és a Nyereményjáték aloldalán
(tippmixpro.hu/promok/aktuális/osszjatek) közzétett értesítése mellett. A feltételek
módosítása, illetve megváltoztatása a Nyereményjátékban résztvevőket hátrányosan nem
érintheti.

5. KATEGÓRIÁK, PONTHATÁROK, ÉS NYEREMÉNYEK
a. Kategóriák
A Játékos a Nyereményjátékra való részvételi szándékának jelzése után a Nyereményjáték
időszakának végéig 8 egymástól független, előre meghatározott kategóriában külön-külön gyűjti a
pontszámait (Saját Pont), és a Játékos ezekkel a pontszámokkal kerülhet be az egyes kategóriákhoz
tartozó nyeremények sorsolásának adatbázisába.
Minden nyereménykategóriához külön nyereménysorsolás tartozik. Egy Játékos több nyereményre is
jogosult lehet, egy sorsoláson belül azonban csak 1 nyereményt érhet el.
A különböző kategóriákban a Szervező által előre meghatározott és meghirdetett Célpontszámok
(Szabályzat 5. d. pont) eléréséért a Játékosok együttesen dolgoznak fogadások megtételével. A
Nyereményjáték során a részvételi szándékukat jelző Játékosok Saját Pontjainak száma összeadódik,
és az összes részt vevő Játékos együttes pontszámának összege eredményezi a rendszer által
kiszámolt Közös Pontszámot. Amennyiben a Közös Pont eléri a Szervező által előre meghatározott
Célpontszámot, úgy az adott szakasz előre meghatározott nyereményei a sorsolás időpontjában
kisorsolásra kerülnek a kategóriában részt vevő Játékosok között.
A Nyereményjáték aloldalán közzétett Közös Pont tájékoztató jellegű és rendszeres frissítésű.
b. Féltáv
Amennyiben a Közös Pont eléri a Szervező által az adott kategóriához előre meghatározott
Célpontszám 50%-át, úgy az adott szakasz előre meghatározott Féltáv Nyereményei a Féltáv
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pontszámának elérését követő keddi napon kisorsolásra kerülnek az adott kategóriában a Féltáv
pontszám elérésének napjáig résztvevő Játékosok között.
A Játékosok az adott kategória és az adott kategória Féltáv sorsolásában egyaránt olyan súlyozásban
részesülnek, amely arányban a Saját Pontjuk egésze kerekített értéke viszonyul a résztvevő Játékosok
által elért Közös Pontszámhoz. Tehát annyiszor szerepelnek az adatbázisban, ahány egészre
kerekített pontjuk van: amennyiben a Játékos pontszáma 360.75, úgy a sorsolási adatbázisban 361szer szerepel.
Egy kategória Célpontszáma 50%-ának elérésén túl is gyűjthetnek pontot a Játékosok, így növelvén
nyerési esélyeiket a végső sorsolásokon.

c. Jackpot
A Nyereményjáték 8 kategóriája mellett a Játékosnak lehetősége nyílik az ún. Jackpot Kategória
sorsolásán is részt vennie, amennyiben:
 a 8 kötés-kategória mindegyikében rendelkezik legalább 1db minimum 300 Ft-os téttel
megtett fogadással, valamint
 a 8 kötés-kategóriában együttesen szerzett, az általános kerekítési szabályoknak megfelelően
egészre kerekített Saját Pontjainak összege legalább 150.
A Jackpot kategória részvételi feltételeinek teljesítésével a Játékosok ennek a kategóriának a
sorsolásán automatikusan részt vesznek, esélynövelésre ebben a kategóriában nincs lehetőség.
d. Cél és Féltáv Pontszámok
A Nyereménykategóriák eléréséhez szükséges ún. Cél Pontszámokat a következő táblázat foglalja
össze:
Kategória

Cél &
Féltáv
pontszám

Nyeremény típusa

Lehetséges
nyertesek
száma

Nyeremény/fő

650.000

Vásárlási utalvány

15 fő

30.000 Ft értékű Football Factor
vásárlási utalvány

325.000

Egyenlegfeltöltés

100 fő

5.000 Ft egyenlegfeltöltés*

375.000

Vásárlási utalvány

15 fő

50.000 Ft értékű Decathlon vásárlási
utalvány

187.500

Egyenlegfeltöltés

100 fő

5.000 Ft egyenlegfeltöltés*

175.000

Sportesemény

3 fő

4 fős VIP Gold belépő a MagyarországSzlovákia EB-selejtezőre (Budapest,
2019. szeptember 9. 20:45 óra)

87.500

Egyenlegfeltöltés

100 fő

5.000 Ft egyenlegfeltöltés*

115.000

Sportutazás

2 fő

4 fős részvételi csomag a Forma-1
Magyar Nagydíjra (Mogyoród, 2019.
augusztus 2-4.)

57.500

Egyenlegfeltöltés

100 fő

5.000 Ft egyenlegfeltöltés*

65.000

Sportutazás

1 fő

2 fős sportutazás Madridba a Real
Madrid egyik őszi bajnoki meccsére

2-es kötés

3-as kötés

4-es kötés

5-ös kötés

6-os kötés
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32.500

Egyenlegfeltöltés

100 fő

5.000 Ft egyenlegfeltöltés*

30.000

Sportutazás

1 fő

2 fős sportutazás Münchenbe az AUDI
Futball Kupára (2 nap, 2 meccs)

15.000

Egyenlegfeltöltés

100 fő

5.000 Ft egyenlegfeltöltés*

20.000

Sportutazás

1 fő

2 fős sportutazás Londonba az NFL
egyik bemutató mérkőzésére

10.000

Egyenlegfeltöltés

100 fő

5.000 Ft egyenlegfeltöltés*

35.000

Sportutazás

1 fő

2 fős sportutazás Londonba az ATP
Finals tenisztorna döntőre

17.500

Egyenlegfeltöltés

7-es kötés

8-as kötés

8+ kötés
100 fő

5.000 Ft egyenlegfeltöltés*

* A Játékos fogadási rendszerbeli belső egyenlegére történő egyenlegfeltöltés.
e. Nyeremények

A nyeremények készpénzre vagy más nyereményre nem válthatóak.
A nyereményeket a Szerencsejáték Zrt. biztosítja, illetve a nyeremények utáni adó és
járulékterheket, valamint a nyeremény átadásával összefüggő költségeket a Szervező
fizeti meg. A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen
felmerülő további költségek és kiadások (például az átvételhez kapcsolódó utazási
költség), valamint ezeken felül felmerülő egyéb költségek a Nyerteseket terhelik.
Az egyes kötés-kategóriákban akkor kerül sor a főnyeremény(ek) sorsolására, ha az adott
kategóriában a Játékosok által összesen gyűjtött pontok száma eléri a Célpontszámot.
2-es kötés kategória nyereménye:
Azon Játékosok, akik teljesítik a 2-es kötés kategóriára vonatkozó feltételeket,
automatikusan részt vesznek a 2-es kötés kategória fődíj-sorsolásán, amelyen 15 db,
egyenként 30.000 Ft értékű Football Factor vásárlási utalvány kerül kisorsolásra.
A Football Factor vásárlási utalvány beváltható bármely Magyarországon található
Football Factor üzletben vagy a www.footballfactor.hu webshopban szabadon választott
termék(ek)re (bővebb tájékoztatás a www.footballfactor.hu oldalon).
3-as kötés kategória nyereménye:
Azon Játékosok, akik teljesítik a 3-as kötés kategóriára vonatkozó feltételeket,
automatikusan részt vesznek a 3-as kötés kategória fődíj-sorsolásán, amelyen 15 db,
egyenként 50.000 Ft értékű Decathlon vásárlási utalvány kerül kisorsolásra.
A Decathlon vásárlási utalvány beváltható bármely Magyarországon található Decathlon
áruházban vagy a www.decathlon.hu webshopban szabadon választott termék(ek)re
(bővebb tájékoztatás a www.decathlon.hu oldalon).
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4-es kötés kategória nyereménye:
Azon Játékosok, akik teljesítik a 4-es kötés kategóriára vonatkozó feltételeket,
automatikusan részt vesznek a 4-es kötés kategória fődíj-sorsolásán, amelyen
kisorsolásra kerül 3 darab, egyenként 4 főre szóló VIP GOLD belépő a budapesti
Groupama Arénába, a Magyarország-Szlovákia EB selejtezőre (időpont: 2019.
szeptember 9., 20:45 óra).

5-ös kötés kategória nyereménye:
Azon Játékosok, akik teljesítik az 5-ös kötés kategóriára vonatkozó feltételeket,
automatikusan részt vesznek az 5-ös kötés kategória fődíj-sorsolásán, amelyen
kisorsolásra kerül 2 darab, egyenként 4 főre szóló "Super Gold F1" egész hétvégés
bérlet a Forma-1 Magyar Nagydíjra, a Hungaroringre (Mogyoród, 2019. augusztus 2-4.).
A csomag a következő szolgáltatásokat tartalmazza a 4 fő részére:




Super Gold hétvégi bérlet a Forma-1 versenyre
2 éjszaka szállás 4 csillagos budapesti belvárosi hotelben
Büfé reggeli a hotelben

6-os kötés kategória nyereménye:
Páros sportutazás Madridba az őszi Spanyol Bajnokság egy helyi mérkőzésére
Azon Játékosok, akik teljesítik a 6-os kötés kategóriára vonatkozó feltételeket,
automatikusan részt vesznek a 6-os kötés kategória fődíj-sorsolásán, amelyen
kisorsolásra kerül 1 db2 főre szóló utazási csomag Madridba, a Spanyol Bajnokság egyik
őszi mérkőzésére, melyek időpontja később kerül nyilvánosságra.
Az utazási csomag 2019. november 10-ig használható fel.
Az utazási csomag a következő szolgáltatásokat tartalmazza 2 fő részére:







Repülőjegy Budapest – Madrid – Budapest útvonalon közvetlen járatokkal,
kisméretű kézipoggyásszal, ülőhelyfoglalással
3 éjszaka szállás 4 csillagos madridi belvárosi szállodában, kétágyas elhelyezéssel
Büfé reggeli a szállodában
Privát transzfer repülőtér – szálloda – repülőtér között
Prémium kategóriás belépőjegy a Spanyol Bajnokság egyik mérkőzésére
BBP utasbiztosítás
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7-es kötés kategória nyereménye:
Páros sportutazás Münchenbe az AUDI Futball Kupára
Azon Játékosok, akik teljesítik a 7-es kötés kategóriára vonatkozó feltételeket,
automatikusan részt vesznek a 7-es kötés kategória fődíj-sorsolásán, amelyen
kisorsolásra került 1 db 2 főre szóló utazási csomag Münchenbe, a nyári AUDI Futball
Kupára (2 mérkőzésre) (München, 2019. július 29- augusztus 1.)
Az utazási csomag a következő szolgáltatásokat tartalmazza 2 fő részére:







Repülőjegy Budapest – München – Budapest útvonalon közvetlen járatokkal,
kisméretű kézipoggyásszal
3 éjszaka szállás 4 csillagos müncheni belvárosi szállodában, kétágyas
elhelyezéssel
Büfé reggeli a szállodában
Privát transzfer repülőtér – szálloda – repülőtér között
2-2 db 1. kategóriás belépőjegy a hosszú oldal alsóbb szintekre, 2 mérkőzésre
BBP utasbiztosítás

8-as kötés kategória nyereménye:
Páros sportutazás Londonba az NFL egyik bemutató mérkőzésére
Azon Játékosok, akik teljesítik a 8-as kötés kategóriára vonatkozó feltételeket,
automatikusan részt vesznek a 8-as kötés kategória fődíj-sorsolásán, amelyen
kisorsolásra került 1 db 2 főre szóló utazási csomag Londonba, az NFL egyik bemutató
mérkőzésére, melyek időpontja később kerül nyilvánosságra.
Az utazási csomag 2019. október 31-ig használható fel.
Az utazási csomag a következő szolgáltatásokat tartalmazza 2 fő részére:








Repülőjegy Budapest – London (LHR / LGW) – Budapest útvonalon közvetlen
járatokkal, kisméretű kézipoggyásszal
3 éjszaka szállás 4 csillagos londoni belvárosi szállodában, kétágyas elhelyezéssel
Büfé reggeli a szállodában
London Pass 3 napos belépőjegy- és közlekedési bérlet
Belépőjegy a hosszú oldalra az NFL egyik londoni bemutató mérkőzésére
200 GBP / 2 fő költőpénz
BBP utasbiztosítás
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8+ kötés kategória nyereménye:
Páros sportutazás Londonba az ATP Finals tenisz döntőre
Azon Játékosok, akik teljesítik a 8+ kötés kategóriára vonatkozó feltételeket,
automatikusan részt vesznek a 8+ kötés kategória fődíj-sorsolásán, amelyen kisorsolásra
kerül 1 db 2 főre szóló utazási csomag Londonba, az ATP Finals tenisztorna döntőjére
(időpont: 2019. november 16-19.).
Az utazási csomag a következő szolgáltatásokat tartalmazza 2 fő részére:










Repülőjegy Budapest – London (LHR / LGW) – Budapest útvonalon közvetlen
járatokkal, 1 db feladott poggyásszal/2 főre
3 éjszaka szállás 4-5 csillagos belvárosi londoni szállodában, kétágyas
elhelyezéssel
Büfé reggeli a szállodában
1 db Vacsora London egyik kedvelt éttermében (3 fogásos)
Hajókázás a Temzén, ebéddel
London Pass 3 napos belépőjegy- és közlekedési bérlet
ATP november 17-i döntő mérkőzésre Match Lounge belépő étel- és
italfogyasztással, a pályával szembeni szektorban
200 GBP / 2 fő költőpénz
BBP utasbiztosítás

Jackpot kategória nyereménye:
Azon Játékosok között, akik teljesítették a Jackpot kategóriára vonatkozó feltételeket, 1
db 4.000.000 Ft pénznyeremény, valamint 100 db, egyenként 10.000 Ft értékű belső
egyenlegfeltöltés kerül kisorsolásra.
Féltáv egyenlegfeltöltések:
Kötés-kategóriánként maximum 100 db (tehát összesen maximum 800 db), egyenként
5.000 Ft értékű belső egyenlegfeltöltés kerül kisorsolásra azon Játékosok között, akik az
adott kategóriában a Célpontszám felének (50%-ának) elérésekor már legalább egy darab
300 Ft értékű fogadással rendelkeznek.
f.

Kategória Célpontszámának nem teljesítése esetén
Amennyiben a Közös Pont nem éri el a Szervező által meghatározott Célpontszámot, úgy az adott
kategória nyereményei nem kerülnek kisorsolásra.
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6. NYEREMÉNYJÁTÉK SORSOLÁSAI
A sorsolások a Szervező Tippmixpro online sportfogadást szolgáltató háttérrendszerébe beérkező
adatok alapján kerülnek lebonyolításra. A Nyereményjáték időtartama alatt a 4. pontban
meghatározott feltételeket teljesítő Játékosok automatikusan részt vesznek a sorsolásokon.
A sorsolásokra a Szerencsejáték Zrt. 1106 Budapest, Fehér út 10. szám alatti irodaházában, közjegyző
jelenlétében kerül sor.










2-es kötés kategória fődíj-sorsolása: 2019. június 19. szerda 10:00
3-as kötés kategória fődíj-sorsolása: közvetlenül a 2-es kötés kategória fődíj-sorsolása után
4-es kötés kategória fődíj-sorsolása: közvetlenül a 3-as kötés kategória fődíj-sorsolása után
5-ös kötés kategória fődíj-sorsolása: közvetlenül a 4-es kötés kategória fődíj-sorsolása után
6-os kötés kategória fődíj-sorsolása: közvetlenül az 5-ös kötés kategória fődíj-sorsolása után
7-es kötés kategória fődíj-sorsolása: közvetlenül a 6-eo kötés kategória fődíj-sorsolása után
8-as kötés kategória fődíj-sorsolása: közvetlenül a 7-es kötés kategória fődíj-sorsolása után
8+ kötés kategória fődíj-sorsolása: közvetlenül a 8-as kötés kategória fődíj-sorsolása után
Jackpot kategória sorsolása: közvetlenül a 8+ kötés kategória fődíj-sorsolása után

Az egyes kötés kategóriák sorsolásain sorrendben elsőként az adott kategóriához tartozó
nyeremény(ek) nyertese(i) kerül(nek) kisorsolásra, majd kategóriánként 10 fő tartalék nyertes.
A Jackpot kategória sorsolásán sorrendben elsőként a Jackpot kategória nyeremények nyertesei
kerülnek kisorsolásra, majd 50 fő tartalék nyertes.

Az egyes kategóriák Féltáv sorsolására a Nyereményjáték időtartama alatt keddenként 09:00
órakor kerül sor abban az esetben, ha a Játékosok által együttesen gyűjtött Közös Pontok
száma a keddi sorsolást megelőző hét vasárnap 23:59-ig eléri az adott kategóriában
meghatározott Célpontszám 50%-át. Sorrendben elsőként az adott kategóriához tartozó 100
db egyenlegfeltöltés nyertesei kerülnek kisorsolásra, majd az adott kategóriához tartozó 50
fő tartalék nyertes.
Abban az esetben, ha különböző kategóriák Féltáv sorsolása egy időben kerül sor, akkor a
kategóriák fődíj sorsolásának megfelelő sorrendben 2-es kötés kategóriától a 8+ kötés
kategória felé haladva kerül sor a sorsolásra.
Az a Játékos, aki a pontszámítás alapján részt vesz az adott kategória Féltáv sorsolásán,
jogosult lehet ugyanazon kategória fődíjának sorsolásán is részt venni. Egy Játékos a
Nyereményjátékban több nyereményre is jogosult lehet, egy nyereménysorsoláson belül
azonban csak egy nyereményt érhet el.
A kisorsolt Játékosokat ellenőrizni kell, hogy megfelelnek-e a Nyereményjáték részvételi
feltételeinek és a Tippmixpro sportfogadás 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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7. A NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE ÉS A NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA
A Részvételi- és Játékszabályzat 5./e. pontja szerinti nyeremények (sportutazások, vásárlási
utalványok és pénznyeremény) nyertesei a Szerencsejáték Zrt. internetes játék- és fogadási
rendszerében nyilvántartott telefonszámukon vagy e-mail címükre küldött levélben kapnak
értesítést a nyereményátvétel módjáról és annak helyéről. A nyeremények átadásának
határideje az adott sorsolástól számított 20 naptári nap.
A Féltáv egyenlegfeltöltés nyeremények jóváírásának tényéről a nyertesek a Szerencsejáték
Zrt. internetes játék- és fogadási rendszerében nyilvántartott e-mail címükre küldött
levélben kapnak értesítést. Az egyenlegfeltöltések legkésőbb az adott kategória Féltáv
sorsolását követő 10 munkanapon belül kerülnek jóváírásra a nyertesek belső egyenlegén.
A Jackpot kategória egyenlegfeltöltés nyeremények jóváírásának tényéről a nyertesek a
Szerencsejáték Zrt. internetes játék- és fogadási rendszerében nyilvántartott e-mail címükre
küldött levélben kapnak értesítést. Az egyenlegfeltöltések legkésőbb a Jackpot sorsolást
követő 10 munkanapon belül kerülnek jóváírásra a nyertesek belső egyenlegén.
Devizakülföldi személy részére pénznyeremény kifizetése a mindenkor vonatkozó hatályos
jogszabályok alapján történik.
Külföldi személy számára nyeremény akkor fizethető ki/adható át, ha rendelkezik
Magyarországon működő bankfiókban vezetett, forint alapú lakossági bankszámlával
(pénznyeremény esetén) és érvényes útlevéllel, személyi igazolvánnyal vagy egyéb, a
személyazonosságot egyértelműen igazoló okmánnyal (pl. fényképes, kártya formátumú
vezetői engedély), illetve az internetes játék- és fogadási rendszerbe történő
regisztrációjakor megadott (vagy azt követően módosított) adatokat igazolja. A
regisztrációkor megadott (vagy azt követően módosított) magyarországi tartózkodási hely
igazolható lakcímkártyával, tartózkodási engedéllyel vagy egyéb, a tartózkodási hely
igazolására alkalmas hatósági igazolással, okmánnyal.

Nyeremény

Utazás
nyeremény

Vásárlási

Tartaléknyertes
nyereményNyertes/tartalékjogosultságának
nyertes
kezdete, abban az
Nyereményátvétel módja
jelentkezési
esetben, ha az első
határideje
nyertes a megadott
határidőn belül nem
jelentkezik
az első értesítéstől az első nyertes első a
Szerencsejáték
Zrt.
számított 20 nap
értesítéstől
Sorsolási
Osztályával
számított 21. nap
egyeztetett időpontban és
helyszínen történik
az első értesítéstől az első nyertes első a
Szerencsejáték
Zrt.
12

utalvány

számított 30 nap

értesítéstől
számított 31. nap

valamely budapesti központi
épületében (1015 Budapest,
Csalogány utca 30-32. vagy
1106 Budapest, Fehér út
10.),
vagy
előzetes
egyeztetést követően a
lakcímükhöz legközelebb eső
lottózóban
személyesen,
vagy
postai
úton
értéklevélben
Sportesemény
az első értesítéstől az első nyertes első a
Szerencsejáték
Zrt.
és a sportutazás számított 20 nap
értesítéstől
Sorsolási
Osztályával
nyeremények
számított 21. nap
egyeztetett időpontban és
helyszínen történik
4.000.000 Ft-os az első értesítéstől az első nyertes első a kifizetés banki átutalással
pénznyeremény számított 20 nap
értesítéstől
történik
számított 21. nap
Egyenlegnem szükséges jelentkezni, a sorsolást követő 10 munkanapon belül a
feltöltés
nyertes belső egyenlegére feltöltésre kerülnek
nyeremények
Amennyiben sem az első nyertes, sem a tartaléknyertes nem jelentkezik a nyereményért,
akkor a tartaléknyertes jelentkezési határidejének lejárta után a nyeremény át nem vett
nyereménynek minősül.
A nyereményátvétel módjáról és helyéről (kivéve az egyenlegfeltöltés nyereményeket) a
Sorsolási Osztály telefonon és/vagy e-mailben egyeztet a nyertessel.
A nyeremények átadásáról a Szervezőnek, a nyeremény átvételéről a Játékosnak kell
gondoskodnia. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan
megadott adatokkal harmadik személyeknek okozott károkért, illetve következményekért. A
Játékos teljes jogi (pl. polgári-, büntetőjogi) felelősséggel tartozik az általa megadott
adatokért, az azzal a Szerencsejáték Zrt.-nek okozott bármilyen hátrányért. Fenntartjuk a
jogot, hogy a nyeremények kizárólag a nyerteseknek kerüljenek átadásra.
Amennyiben a Nyereményjáték keretében egy Játékos teljesíti a Nyereményjáték feltételeit
és nyereményre jogosulttá válik, de a Nyereményjáték időszakán belül, vagy a
Nyereményjáték lezárását követő 10 napon belül önkizárást kezdeményez, a szervező
jogosult az egyenlegfeltöltés nyeremény jóváírásának teljesítését megtagadni.
Szerencsejátékban, ezáltal a jelen nyereményjátékban is, 18 év alatti személyek nem
vehetnek részt és nyereményjogosultságot sem szerezhetnek. A nyereményjátékban nem
szerezhetnek továbbá nyereményjogosultságot a Szerencsejáték Zrt. munkavállalói.
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8. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
A Szerencsejátékban, ezáltal a jelen nyereményjátékban 18 év alatti személyek nem
vehetnek részt, így nyereményjogosultságot sem szerezhetnek.
A nyereményjátékban a Szerencsejáték Zrt. munkavállalói nyereményjogosultságot nem
szerezhetnek.
A Nyereményjátékban szigorúan csak azok a Játékosok vehetnek részt, akik csak egy
regisztrációval rendelkeznek a Szerencsejáték Zrt. internetes játék- és fogadási
rendszerében. A Szervező mindent megtesz annak érdekében, hogy a jogosulatlan
Játékosokat kiszűrje. Ezt figyelembe véve fenntartja a jogot, hogy megtagadja a nyertesként
kisorolt Játékos nyereményjogosultságát a következő esetekben:
• regisztrációk ugyanarról az IP címről,
• regisztrációk egy lakcímhez tartoznak,
• ha egy felhasználóhoz több regisztráció tartozik,
• a Tippmixpro sportfogadás Részvételi Szabályzatának, illetve az „Összjáték”
Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzatában foglalt feltételek bármilyen
megsértése esetén.
A Szerencsejáték Zrt. kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a
Nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás
működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokra és azok érvényesítésére vonatkozó részletes szabályok
megtalálhatóak a Szerencsejáték Zrt. Adatkezelési Nyilatkozatában.
(https://www.tippmixpro.hu/segitunk/adatkezelesi-tajekoztato)

Budapest, 2019.05.14.
Szerencsejáték Zrt.
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Adatkezelési tájékoztató a Szerencsejáték Zrt. által megszervezett „Összjáték” elnevezésű
Tippmixpro nyereményjáték során megvalósuló adatkezeléséről
A Szerencsejáték Zrt. (a továbbiakban: Társaság) 2019. április 16. 07:00 óra és 2019. május 15. 23:59
óra között megtartásra kerülő „Összjáték” elnevezésű nyereményjátékot szervez, amelynek
érdekében a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli az Ön által megadott személyes adatokat.
1. Az adatkezelő adatai
Az adatkezelő neve: Szerencsejáték Zrt.
Címe: 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.
Honlapjának címe: www.szerencsejatek.hu
Az adatkezeléssel kapcsolatos további általános információ Ügyfélszolgálat a 06-1/201-05-80
telefonszámon.
Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: adatved@szerencsejatek.hu
A Szerencsejáték Zrt. adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatot vagy tájékoztatásra vonatkozó
kérelmet kizárólag írásban fogad el azzal a kivétellel, hogy ha a szóban előterjesztett kérelem
közlésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:7. § (3) bekezdése alapján a
jognyilatkozatban foglalt tartalom változatlan visszaidézésére, a nyilatkozattevő személyének és a
nyilatkozat megtétele időpontjának azonosítására alkalmas formában kerül sor, úgy azt írásba
foglaltnak kell tekinteni.
1. A tájékoztatóban alkalmazott kifejezés(ek) magyarázata
Jelen tájékoztató a fogalmakat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv
hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679
rendelete
(https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU a továbbiakban: általános adatvédelmi
rendelet) 4. cikkében meghatározott értelemben használja.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt
meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az
adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a
tagállami jog is meghatározhatja.
Érintett: közvetlen vagy közvetett módon azonosított vagy azonosítható természetes személy.
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,
különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
2. Az adatkezelés célja
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Az adatkezelés célja, hogy minden Játékos, aki a nyereményjáték időtartama alatt a
www.tippmixpro.hu oldalon vagy a Szerencsejáték Zrt. internetes fogadási oldalán
(bet.szerencsejatek.hu) keresztül 2019. április 16. 07:00 óra és 2019. május 15. 23:59 óra között
teljesíti a részvételi feltételeket, nyereménysorsoláson vehessen részt.
3. Az adatkezelésre vonatkozó további információk
A jelen nyereményjátékhoz, a regisztrációhoz és az adatkezeléshez kapcsolódó valamennyi további
tájékoztatás az alábbi linken érhető el:
https://bet.szerencsejatek.hu/cmsfiles/72/3f/Adatkezelesi_tajekoztato_online_fogadasi_rendszer.pdf

4. Az Adatkezelő által alkalmazott adatbiztonsági intézkedések
Az érintettek személyes adatait fokozott biztonsági intézkedések védik, különösen, de nem
kizárólagosan: fizikai biztonsági intézkedések (kártyás beléptetés, képrögzítő, kamera rendszer,
tűzvédelem,), hálózati védelmi eszközök (tűzfal, behatolás védelmi rendszer, hálózati végpont
védelmi eszközök), alkalmazás szintű logikai védelmi eszközök (felhasználói jogosultság beállítások,
naplózás, naplóállományok elemzése, tartalomszűrés).
5. Az érintettet az egyes adatkezelésekkel összefüggésben megillető jogok és a
jogérvényesítés lehetőségei
Az érintettet az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg, az adatkezelő ezek
teljesítésére nyitva álló határideje a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb egy hónap:


tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog, amelynek során az érintett jogosult arra, hogy az
adatkezelőtől indokolatlan késedelem nélkül visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a személyes adatokhoz, továbbá az érintett személyes
adatok kategóriáihoz, az adatkezelés céljaihoz, azon címzettek vagy címzettek kategóriáihoz,
akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják (ideértve
különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket), adott
esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamához, vagy ha ez nem
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjaihoz, továbbá az érintett azon
jogához, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését,
törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése
ellen, a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtási jogához, ha az adatokat
nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információhoz, az
automatizált döntéshozatal tényéhez (ideértve a profilakotást is, valamint legalább ezekben
az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen
adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható
következményekkel jár).



helyesbítéshez való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az
adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes
adatokat, továbbá az adatkezelés céljának figyelembevételével az érintett jogosult arra, hogy
kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –
kiegészítését.

16



törléshez való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó, hozzájárulás alapján kezelt személyes
adatokat.
Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, az
elérhető technológiai és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az
észszerűen elvárható lépéseket (ideértve technikai intézkedéseket) annak érdekében, hogy
tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban
forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve
másodpéldányának törlését. Ez az elfeledtetéshez való jog.



az adatkezelés korlátozásához való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy
kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az érintett vitatja a személyes
adatok pontosságát, vagy az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését,
ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, továbbá ha az adatkezelőnek már nincs
szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, illetve akkor, ha az érintett tiltakozott
az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az
érintett jogos indokaival szemben.



az adathordozhatósághoz való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy a rá
vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles
körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy
ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az
adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Ezt a Társaság az
online felhasználói fiók adatainak mentése útján biztosítja.



tiltakozáshoz való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével
kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen abban az
esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy amennyiben az
adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges, vagy ha az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés. A Társaság a tiltakozás alapján
az adatkezelést nem szünteti meg, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódnak.



az érintett joga arra vonatkozóan, hogy ne terjedjen ki rá olyan, kizárólag automatizált
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve
joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

6. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
A közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül minden érintett jogosult arra, hogy
amennyiben az érintett szerint az Adatkezelő vagy az általa megbízott Adatfeldolgozó
tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy
panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban:
Felügyeleti Hatóság).
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
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1530 Budapest, Pf.:5.
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Tel.: 06 1/391-1400
Fax: 06 1/391-1410

7. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz
való jog.

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti
hatóságnál történő panasztételhez való jog − sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági
jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai kezelésével összefüggő jogait
megsértették.

Érvényes: 2019.05.14.-től

Szerencsejáték Zrt.
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