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I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 

1.§ Általános rendelkezések 

(1) Az Eurojackpot játék Részvételi Szabályzatának jogi alapjait a szerencsejáték 

szervezésről szóló módosított és kiegészített 1991. évi XXXIV. törvény, a 

végrehajtásáról rendelkező módosított és kiegészített 32/2005.(X.21.) PM rendelet, 

és Magyarország Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. tv. valamint a 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szerencsejáték Felügyeleti Főosztálya 

(továbbiakban: SZEF) határozata állapítja meg. 

(2) Az Eurojackpot játék megrendezése és lebonyolítása Magyarország területén a 

Szerencsejáték Zrt. (a továbbiakban: SzZrt.) kizárólagos jogkörébe tartozik. 

(3) Az SzZrt. és az Eurojackpot játékban Magyarországról résztvevő vagy részt venni 

kívánó játékosok közötti jogviszonyra a jelen Részvételi Szabályzatban foglaltak 

az irányadók. Az Eurojackpot játék résztvevői a jelen Részvételi Szabályzat 

rendelkezéseit a játékba való belépéssel magukra nézve kötelezőnek ismerik el, és 

azokat betartják. 

(4) A Részvételi Szabályzatban nem nevesített minden külön megállapodás, amelyet a 

játékosok az SzZrt. kirendeltségeiben (továbbiakban lottózókban) dolgozókkal, 

megbízottakkal vagy egymás között kötnek, csakis a megállapodó felekre lehet 

kötelező, abból az SzZrt.-vel szemben igény nem támasztható, az ilyen 

megállapodásokat az SzZrt. bejelentés esetén sem veszi figyelembe. 

Az Eurojackpot játék szervezését az SzZrt. az engedély időtartama alatt bármelyik 

sorsolást közvetlenül követően befejezheti. Az SzZrt. a befejezésről  a SZEF-et a 

befejezés időpontját közvetlenül megelőző sorsolás előtt tájékoztatja és azt a 

játékosok felé is meghirdeti és e sorsolást követően Eurojackpot játékot már nem 

értékesít. 

(5) Az Eurojackpot játék értékesítését az SzZrt. az engedély időtartama alatt saját 

döntése szerint szüneteltetheti, ha az értékesítés bármelyik munkanapjára 

vonatkozóan meghirdetett Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: MNB) hivatalos 

Euró árfolyam az aktuális alapdíj 50%-át meghaladja. A szüneteltetést az SzZrt. 

bármikor befejezheti, s az értékesítést tovább folytathatja. A szüneteltetésről az 

SzZrt. a SZEF-et utólag, a szüneteltetés napját követő első munkanapon 

tájékoztatja, (tekintettel arra, hogy az árfolyammozgások előzetesen nem ismertek) 

míg a szüneteltetés befejezéséről, az értékesítés folytatásáról legkésőbb a folytatást 

megelőző munkanapon ad tájékoztatást. Az SzZrt. az értékesítés folytatását az 

értékesítő helyeken hozza a játékosok tudomására. 

(6) A SZEF által engedélyezett Eurojackpot játék értékesítése illetve forgalmazása 

Magyarország területén történik. 
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2.§ Értelmező rendelkezések 

(1) Számtábla 

Az egy alapjáték vagy egy alapjátékokra bontható (kombinációs) játék 

megjátszásához szükséges számok megjelölésére alkalmas két összetartozó 

számmező („A” mező és „B” mező) összessége.  

(2) „A” mező 

A számtáblának az 1-50-ig terjedő természetes számok megjelölésére kialakított 

számmezője. 

(3) „B” mező 

A számtáblának az 1-10-ig terjedő természetes számok megjelölésére kialakított 

számmezője. 

(4) Alapjáték 

A számtábla „A” mezőjében levő 1-50-ig terjedő természetes számokat tartalmazó 

számhalmazból kiválasztott 5 szám és a számtábla hozzá tartozó „B” mezőjében 

lévő 1-10-ig terjedő természetes számokat tartalmazó számhalmazból kiválasztott 2 

szám megjátszása az egy számtáblát alkotó, összetartozó „A” és „B” mezőben, egy 

sorsolási eseményre vonatkozóan. 

(5) Alapdíj 

Egy alapjáték megjátszásának díja. 

(6) Kombinációs játék 

A segédsorsjegy első számtáblája „A” mezőjében levő 1-50-ig terjedő természetes 

számokat tartalmazó számhalmazból kiválasztott legalább 5, legfeljebb 11 szám és 

a számtábla hozzá tartozó „B” mezőjében lévő 1-10-ig terjedő természetes 

számokat tartalmazó számhalmazból kiválasztott legalább 2, legfeljebb 8 szám 

megjátszása egy sorsolási eseményre vonatkozóan. 

A segédsorsjegy az első számtáblához kapcsolódóan külön indexmezőt tartalmaz a 

megjátszani kívánt kombináció indexszámának bejelölésére. Az indexmező 

kétsoros, melyben az első „A”-val jelölt sorban adható meg az „A” mezőben 

megjátszani kívánt kombinációs számok darabszáma, a második „B”-vel jelölt 

sorban adható meg a „B” mezőben megjátszani kívánt kombinációs számok 

darabszáma. (pl. A=7; B=2 jelölés azt jelenti, hogy az A mezőben 7 db számot 

játszik meg a játékos, a B mezőben pedig 2 db számot játszik meg a játékos, s e 

kombináció jelölésére az (A+B) formátumú indexszám, mint szimbólum szolgál, 

jelen esetben (7+2). A (7+2) indexszámmal azonosított kombinációval 21 db 

alapjáték kerül egyidejűleg megjátszásra.) Kombinációs játék esetén az „A” és a 

„B” mezőben megjátszott számok együttes darabszáma legalább 8 és legfeljebb 13 

lehet. Az egyes kombinációkhoz tartozó alapjátékok számát a Részvételi 

Szabályzat melléklete tartalmazza, míg az egyes kombinációkkal elérhető, a 

különböző nyerőosztályokba sorolható találatok számát az SzZrt. által kiadott, az 

értékesítő helyeken megtalálható indexfüzet tartalmazza. 
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(7) A játék egy sorsolási eseményre vonatkozó díja 

Az egy sorsolási eseményre megtett alapjátékok számának és az alapdíjnak a 

szorzata. 

(8) Részvételi díj 

Az Eurojackpot játék részvételi díja az alapdíj és a megjátszott alapjátékok 

számának az előző pontban körülírt szorzata. 

(9) Sorsolási esemény 

A nyerőszámok meghatározását szolgáló két összetartozó részsorsolás (az 1-50-ig 

terjedő természetes számok közül 5 szám visszatevés nélküli módszerrel való 

kisorsolásának („A” részsorsolás), illetve az 1-10-ig terjedő természetes számok 

közül 2 szám visszatevés nélküli módszerrel kisorsolásának való („B” 

részsorsolás)) összessége.  

(10) Kiegészítő számok 

Egy sorsolási esemény „B” részsorsolása alkalmával az 1-10-ig terjedő természetes 

számok közül kisorsolt 2 szám. A kiegészítő szám eltalálása kizárólag az 5+2, 5+1, 

4+2, 4+1, 3+2, 2+2, 3+1, 1+2 és 2+1 találatokkal azonosított megfelelő 

nyerőosztályok valamelyikében jogosít nyereményre, amennyiben a játékos az „A” 

részsorsoláson kisorsolt számok közül pontosan a „+” jel előtt megadott 

darabszámú nyerőszámot eltalálja az általa megjátszott alapjáték „A” mezőjében 

megadott tippjeivel. 

(11) Online terminál 

Az online segédsorsjegyek játékba küldésére, és a „gyors tipp” megadására 

szolgáló berendezés, mely az online segédsorsjegyek adatait leolvassa, a központi 

számítógépbe továbbítja, ahol az adatok tárolódnak, majd a sorsolás előtt 

minősített szolgáltató által kibocsátott időbélyegzővel lezárásra kerülnek. A tárolás 

központi számítógép általi visszaigazolását követően a játékról átvételi igazolást 

(online sorsjegyet) nyomtat. Az online terminál által „gyors tipp” módszerrel 

kiválasztott játékadatok ugyanilyen továbbítás, tárolás és visszaigazolás után 

kerülnek az átvételi igazolásra. 

(12) Online segédsorsjegy 

Az online játékban megjátszani kívánt számok jelölésére szolgáló érték nélküli 

nyomtatvány, melynek alapján az online terminál sorsjegyet ad. A segédsorsjegy 

tartalmát a II.1.§(2) pontja tartalmazza. 

(13) Sorsjegy 

a./ Online sorsjegy 

Az online terminál által az online segédsorsjegy, vagy a „gyors tipp” módszer 

vagy az online sorsjegy (átvételi igazolás) újbóli,  megismételt megjátszása 

módszerének alkalmazása alapján kinyomtatott átvételi igazolás, melynek 

adattartalmát a központi rendszer betárolta, és a sorsolás előtt minősített 

szolgáltató által kibocsátott időbélyegzővel lezárásra került. Átvételi igazolást 

csak a szabályosan kitöltött segédsorsjegyről, vagy a terminálkezelő által – a 

játékos kívánságának megfelelően – szabályosra javított játékadatokról, a 
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„gyors tippről” valamint az online sorsjegy (átvételi igazolás) újbóli, 

megismételt megjátszása során ad a terminál. 

A jogszabályban előírt, végelszámolásig tartó megőrzés szempontjából a minősített 

szolgáltató által kibocsátott időbélyegzővel ellátott állományban szereplő adatok 

minősülnek sorsjegynek. 

(14) Lottózó 

Az SzZrt. termékeit árusító kirendeltség (szaküzlet) hivatalos elnevezése. 

(15) Irányító Központ 

Az Irányító Központ az Eurojackpot játék szervezését biztosító informatikai 

központ, melynek funkciója többek között a nemzetközi koordinációban részt vevő 

tag társaságoktól, szervezőktől a számkombinációs adatállományok fogadása és 

feldolgozása, nyerteskeresés elvégzése, valamint nyeremények megállapítása. Az 

Eurojackpot játék szervezéséhez összesen kettő, egy németországi elsődleges és 

egy dániai másodlagos Irányító Központ kapcsolódik. 

(16) Zárás 

A sorsolásos játékoknál a sorsolás előtti adatállomány érintetlenségének, 

hitelességének és teljességének igazolására az SzZrt. online zárást alkalmaz. Az 

on-line zárás során az adott sorsolásra beérkezett, az SzZrt. által értékesített összes 

alapjáték adatait tartalmazó adatállományt minősített szolgáltató által kibocsátott 

időbélyegzővel látják el. Ezen eljárás alapján egyértelműen megállapítható az 

adatállomány érintetlensége, hitelessége és teljessége. Az SzZrt. az ebből az 

adatállományból egy leképezett számkombinációs adatállományt és egy ellenőrző 

fájlt hoz létre, s ezeket a fájlokat továbbítja az Eurojackpot játék Irányító 

Központja(i)felé az online zárást követően, de legkésőbb a nyerőszám sorsolás 

napján közép-európai idő (UTC+1) szerint 19:30-ig. Az állományok rendben 

történt megérkezését az Irányító Központok válaszüzenetben nyugtázzák. 

3.§ Az Eurojackpot játék lényege 

(1) Az  Eurojackpot játék olyan hetente folyamatosan szervezett számsorsjáték, mely 

nemzetközi koordináció keretében, az Eurojackpot partnerkapcsolatban tag 

társaságokkal közösen kerül lebonyolításra Az Eurojackpot játékban a számtábla 

„A” mezőjében levő 1-50-ig terjedő természetes számokat tartalmazó 

számhalmazból 5 számot megjelölve és a számtábla hozzá tartozó „B” mezőjében 

lévő 1-10-ig terjedő természetes számokat tartalmazó számhalmazból 2 számot 

megjelölve létrejött 5+2 megjátszott számot tartalmazó alapjátékkal e I.3.§(3) 

bekezdésében leírtak szerint lehetséges nyereményt elérni.  

(2) Egy sorsolási esemény két részsorsolásból áll. Az „A” részsorsoláson kisorsolt 5 

számból legalább 1 szám és a „B” részsorsoláson kisorsolt mind a 2 kiegészítő 

szám együttes eltalálása, illetve az „A” részsorsoláson kisorsolt 5 számból legalább 

2 és a „B” részsorsoláson kisorsolt legalább 1 kiegészítő szám eltalálása - az 

alapdíj befizetése mellett - már nyereményre jogosít. Az 5+2 találatos nyertes 

alapjátékok között minden sorsoláson legalább 10 millió Euró kerül bruttó 



7 

nyereményként felosztásra. A játékos veszít, ha az általa megjátszott 5+2 szám 

közül 

 az „A” részsorsoláson kisorsolt számokkal legfeljebb 2 szám egyezik meg 

és egyetlen kiegészítő szám sem egyezik, vagy 

 az „A” részsorsoláson kisorsolt számokkal legfeljebb 1 szám és a „B” 

részsorsoláson kisorsolt számokkal csak 1 kiegészítő szám egyezik meg, 

vagy 

 az „A” részsorsoláson kisorsolt számokkal egyetlen szám sem egyezik 

meg, s ez esetben a kiegészítő szám akár meg is egyezik, akár nem 

a kisorsolt megfelelő csoportban lévő nyerőszámok valamelyikével. 

(3) A játékban való részvételhez a játékos a sorsolási eseményt megelőzően, a 

részvételi díj megfizetése mellett a számtábla első, ötven számot (1-50-ig terjedő 

természetes számok) tartalmazó számmezőjén minimum öt, legfeljebb tizenegy 

számot jelöl be, a második, tíz számot (1-10-ig terjedő természetes számok) 

tartalmazó számmezőből pedig minimum kettő maximum nyolc számot 

(mindösszesen a két számmezőben együttesen minimum 8 darab, maximum 13 

darab számot), attól függően, hogy normál, vagy kombinációs játékot kíván-e 

játszani. 

Egy alapjátékban az összetartozó számmezőkön az alábbi számosságú 

számhalmazok eltalálása jogosít nyereményre: 

5+2 találat, azaz az „A” mezőn megjelölt számok megegyeznek az „A” 

részsorsoláson kisorsolt számokkal, továbbá a „B” mezőn megjelölt számok 

megegyeznek a „B” részsorsoláson kisorsolt számokkal. 

5+1 találat, azaz az „A” mezőn megjelölt számok megegyeznek az „A” 

részsorsoláson kisorsolt számokkal, továbbá a „B” mezőn megjelölt számok egyike 

megegyezik a „B” részsorsoláson kisorsolt számok egyikével. 

5+0 találat, azaz az „A” mezőn megjelölt számok megegyeznek az „A” 

részsorsoláson kisorsolt számokkal, továbbá a „B” mezőn megjelölt számok 

különböznek a „B” részsorsoláson kisorsolt számoktól. 

4+2 találat, azaz az „A” mezőn megjelölt számok közül pontosan 4 egyezik meg az 

„A” részsorsoláson kisorsolt számok valamelyikével, továbbá a „B” mezőn 

megjelölt számok megegyeznek a „B” részsorsoláson kisorsolt számokkal. 

4+1 találat, azaz az „A” mezőn megjelölt számok közül pontosan 4 egyezik meg az 

„A” részsorsoláson kisorsolt számok valamelyikével, továbbá a „B” mezőn 

megjelölt számok egyike megegyezik a „B” részsorsoláson kisorsolt számok 

egyikével. 

4+0 találat, azaz az „A” mezőn megjelölt számok közül pontosan 4 egyezik meg az 

„A” részsorsoláson kisorsolt számok valamelyikével, továbbá a „B” mezőn 

megjelölt számok különböznek a „B” részsorsoláson kisorsolt számoktól. 

3+2 találat, azaz az „A” mezőn megjelölt számok közül pontosan 3 egyezik meg az 

„A” részsorsoláson kisorsolt számok valamelyikével, továbbá a „B” mezőn 

megjelölt számok megegyeznek a „B” részsorsoláson kisorsolt számokkal. 

2+2 találat, azaz az „A” mezőn megjelölt számok közül pontosan 2 egyezik meg az 

„A” részsorsoláson kisorsolt számok valamelyikével, továbbá a „B” mezőn 
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megjelölt számok megegyeznek a „B” részsorsoláson kisorsolt számokkal. 

3+1 találat, azaz az „A” mezőn megjelölt számok közül pontosan 3 egyezik meg az 

„A” részsorsoláson kisorsolt számok valamelyikével, továbbá a „B” mezőn 

megjelölt számok egyike megegyezik a „B” részsorsoláson kisorsolt számok 

egyikével. 

3+0 találat, azaz az „A” mezőn megjelölt számok közül pontosan 3 egyezik meg az 

„A” részsorsoláson kisorsolt számok valamelyikével, továbbá a „B” mezőn 

megjelölt számok különböznek a „B” részsorsoláson kisorsolt számoktól. 

1+2 találat, azaz az „A” mezőn megjelölt számok közül pontosan 1 egyezik meg az 

„A” részsorsoláson kisorsolt számok valamelyikével, továbbá a „B” mezőn 

megjelölt számok megegyeznek a „B” részsorsoláson kisorsolt számokkal. 

2+1 találat, azaz az „A” mezőn megjelölt számok közül pontosan 2 egyezik meg az 

„A” részsorsoláson kisorsolt számok valamelyikével, továbbá a „B” mezőn 

megjelölt számok egyike megegyezik a „B” részsorsoláson kisorsolt számok 

egyikével. 

(4) A nyereményre jogosító találatokat a sorsolási esemény kimenetele alapján 

állapítják meg. A megjátszott, részvételre jogosított alapjátékok vesznek részt a 

számsorsoláson. Az Eurojackpot játék sorsolási eseménye két részsorsolásból áll. 

Az „A” sorsolás során az 50 számból (1 - 50-ig terjedő természetes számok) 5 

szám kerül kisorsolásra, visszatevés nélküli kiválasztási módszerrel, a „B” sorsolás 

során 10 számból (1 – 10-ig terjedő természetes számok) 2 számot (kiegészítő 

számot) sorsolnak visszatevés nélküli kiválasztási módszerrel. A sorsolási esemény 

eredménye a kisorsolt 5+2 (nyerő)szám.  

(5) A sorsolási esemény eredményét az 5+2 nyertes szám részsorsolásokon belüli 

sorrendje nem befolyásolja. Valamennyi sorsolási eredmény egymással megegyező 

valószínűséggel következhet be.  

4.§ Részvételi lehetőség az Eurojakcpot játékban 

(1) A játékban részvételi díj megfizetése mellett a felkínált alábbi lehetőségek 

igénybevételével lehet részt venni: 

 online terminálon. 

(2) Az I.4.§(1) pontja szerinti lehetőséggel az SzZrt. lottózóiban és az online 

terminállal felszerelt megbízott partnereinél lehet élni. 

5.§ Az Eurojackpot játék sorsjegyei 

(1) A sorsjegy az Eurojackpot játékban való részvételi-, és nyereményjogosultság 

igazolására szolgál. 

(2) Az Eurojackpot játékban résztvevő játékos 

 online 

sorsjeggyel rendelkezhet. 
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6.§ A „gyors tipp” 

Az online terminálon a játékosok "gyors tipp" (gépi) játékot is igénybe vehetnek, 

melyben a játékos véletlenszerűen kap számokat az általa kívánt játékfajtához: 

normál vagy kombinációs. Kombinációs játék esetén a kombinációs számtáblán a 

rendszer által kiválasztott, a kombinációnak megfelelő számok darabszáma az „A” 

és a „B” mezőben összesen legalább 8 és legfeljebb 13 lehet.  

A „gyors tipp” játék fajtái: 

(1) Online játékmódban 

a./ online segédsorsjegy nélkül 

A játékos a játékparaméterek szóbeli (számtáblák száma, kombinációk 

darabszáma) megadása után nyomtatott átvételi igazolást kap, amelyen az online 

terminál által véletlenszerűen kiválasztott számok szerepelnek. 

b./ kitöltetlen online segédsorsjeggyel 

A játékos kérésére beolvastatott kitöltetlen segédsorsjegy alapján az átvételi 

igazoláson az online terminál által véletlenszerűen kiválasztott számok 

szerepelnek. Ilyen esetben a játékos szóban határozza meg: a megjátszani kívánt 

számtáblák számát vagy az első számtáblán megjátszani kívánt kombináció 

indexszámát. 

c./ részlegesen kitöltött online segédsorsjeggyel 

Normál játék esetén egy vagy több teljesen kitöltött számtábla mellett a játékos 

kérésére az online terminál a részlegesen kitöltött segédsorsjegyet még további 

véletlen számokkal kitöltött számtáblával/számtáblákkal egészíti ki. 

Kombinációs játék választása esetén az indexszám bejelölése után az online 

terminál véletlenszerűen kiválaszt a kombinációnak megfelelő mennyiségű számot 

mind az „A” mind pedig a „B” mezőből. 

7.§ Joker 

Az Eurojackpot mellett a Joker játék megjátszása is lehetséges. A Joker játék 

részvételi díját az Eurojackpot játékkal együtt a játékba küldéskor kell megfizetni. 

A segédsorsjegyen a játékosoknak külön jelöléssel kell Joker játékszándékukat 

érvényre juttatni.  

A Joker játék részletes leírását és feltételeit a „Joker játék Részvételi Szabályzata” 

tartalmazza. 

8.§ A részvételi díj 

(1) Az Eurojakcpot játékban alapjátéknak minősül egy „A” és „B” mezőből álló 

számtábla megjátszása. Egy alapjáték megjátszásának díja az alapdíj melynek 

értéke Magyarországon: 640 Ft, amely egy alapjátékkal egy számsorsoláson való 

részvételre jogosít. 

A kombinációs játék részvételi díja egy sorsolásra vonatkozóan az indexszám által 
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meghatározott alapjátékok számának és az alapdíjnak a szorzata. 

(2) A játék ára - a nemzetközi koordináció keretében történő koordináció szerinti 

lebonyolításból adódóan - más országokban Euróban, illetve helyi valutában kerül 

meghatározásra. Az SzZrt. az alapdíjat a nemzetközi koordinációban résztvevők 

felé ajánlott 2 Eurós alapdíjnak felelteti meg, s a nyereményalap nyereményekre 

fordítandó hányadát is e szerint határozza meg. 

(3) A részvételi díj kiegyenlítése POS terminállal rendelkező értékesítőhelyen 

bankkártyával is történhet. A bankkártyák használatánál a kártyát kibocsátó bankok 

üzletszabályai az irányadók. 

(4) Az alapdíj szükség szerinti megváltoztatása 

Az első játékhétre az alapdíj 640,- Ft. 

Az első értékesítési napot megelőző napon ez az alapdíj a következők szerint 

ellenőrzésre, s szükség esetén korrigálásra kerül: 

Az értékesítés első napjának naptári hetén a munkanapokra érvényes (várhatóan 

hétfőtől-péntekig 5 db napi) MNB hivatalos Euro árfolyam átlagát az SzZrt, 

elosztja 0,95-dal, s az így kapott értéket - matematikai kerekítést alkalmazva - 

kerekíti a legközelebbi 10 Ft-tal osztható (1 Eurónak megfeleltetett ) értékre. Ezt a 

10-zel osztható értéket 2-vel szorozva áll elő az alkalmazandó (2 Eurónak 

megfeleltetett) alapjáték ár. 

Az Eurojackpot szervezésének megkezdését követően az alapdíj megváltoztatására 

akkor kerül sor, ha a sorsolás naptári hetének munkanapjain érvényes, a sorsolás 

napján 12 órakor az MNB internetes honlapján elérhető hivatalos Euró árfolyamok 

átlaga: 

az aktuális alapdíj 49%-át meghaladja.  

Ilyen esetben az új alapdíj = az aktuális alapdíj + 20 Ft. 

Pl: átl. árf > 640 X 49% = 313,60 Ft Új alapdíj = 640 Ft + 20 Ft 

= 660 Ft 

az aktuális alapdíj 45%-a alá csökken.  

Ilyen esetben az új alapdíj = az aktuális alapdíj - 20 Ft. 

Pl: átl. árf < 640 X 45% = 288 Ft  Új alapdíj = 640 Ft - 20 Ft  

= 620 Ft 

(Az átl.árf kerekítése nem szükséges, mivel az előző nagyságrendi viszonyok 

meghatározhatóak a nélkül is, azzal tovább számolni nem kell. Amennyiben 

valamelyik naptári héten nem jelenik meg hivatalos MNB euró árfolyam, az 

alapjáték ár nem változik.) Az így meghatározott új alapdíjra, mint aktuális 

alapdíjra az előző eljárás szerinti ellenőrzést meg kell ismételni, s ha szükséges 

további korrekciót kell elvégezni. Az az új alapdíj lesz a következő játékhétre (a 

tárgyheti sorsolást követően, a következő sorsolásra kezdődő értékesítésre) 

vonatkozó tényleges új alapdíj, amelyikre már nem szükséges további korrekció az 

előző eljárás szerint. 
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9.§ Az Eurojackpot játékban való részvétel határideje, a részvételi 

jogosultság megszerzése 

(1) Szerencsejátékban 18 éven aluli személy nem vehet részt, azaz nem szerezhet 

részvételi illetve nyereményjogosultságot. 

(2) Az online játékot – az értékesítőhelyek nyitvatartási idején belül – a sorsolási 

eseményt megelőzően lehet online terminálon keresztül játékba küldeni, legkésőbb 

általában a sorsolás napján, pénteken 19 óráig. 

(3) A játékban való részvételre jogosulttá válik az az alapjáték, vagy alapjátékokból 

álló kombinációs Eurojackpot játék, amelynek: 

 az online terminál által bevitt játékadatait a központi számítógép a sorsolási 

eseményt megelőzően betárolta, és 

 előző pontbeli betárolásáról a játékos a részvételi díj megfizetése ellenében 

átvételi igazolást kapott, és  

 a játék adatai a sorsolási eseményt megelőzően minősített szolgáltató által 

kibocsátott időbélyegzővel hitelesített állományba kerültek, s e hitelesített 

állományból készített számkombinációs és ellenőrző állományok Irányító 

Központok felé történő megküldését követően a fogadó fél részéről a nyugtázó 

válaszüzenet megérkezik az SzZrt.-hez. 

(4) Az SzZrt. az Eurojackpot játékban való részvételi jogosultság megállapításánál a 

minősített szolgáltató által kibocsátott időbélyegzővel hitelesített állományban 

rögzített adatokat veszi figyelembe a nyugtázó üzenet birtokában. 

A játékba küldés (az értékesítés) lezárása után az SzZrt. központi rendszere 

automatikusan létrehozza a fogadásokat tartalmazó számkombinációs és ellenőrző 

adatállományokat. Ezek az adatfájlok titkosított csatornán keresztül kerülnek 

megküldésre mindkét Irányító Központ felé egy ellenőrző üzenettel (e-mail) 

párhuzamosan. 

A kiküldött állományokat az Irányító Központok leellenőrzik, melynek 

megtörténtét egy válaszüzenetben nyugtázzák a küldő fél felé. 

Ha a játékban résztvevő valamennyi lottótársaság megküldte saját 

számkombinációs és ellenőrző állományait és azok az ellenőrzés során rendben 

voltak és megegyeztek mindkét Irányító Központnál, akkor az elsődleges Irányító 

Központ egy üzenetet küld az összes lottótársaságnak, valamint a másodlagos 

Irányító Központnak, illetve a sorsolást lebonyolító központnak, hogy a nyerőszám 

sorsolás megkezdődhet. 

(5) A számsorsoláson nem vesznek részt, így nyereményre nem jogosultak azon 

játékok, amelyek a minősített szolgáltató által kibocsátott időbélyegzővel 

hitelesített állományban nem szerepelnek vagy a I.11.§(16) pont utolsó bekezdése 

szerint a játékért megfizetett részvételi díj visszafizetésre kerül, a részvételi 

jogosultság meg nem szerzése miatt. 

(6) A minősített szolgáltató által kibocsátott időbélyegzővel hitelesített állományban 

fel nem lelhető sorsjegyet a játékadatainak továbbítására vonatkozó igazolások, 

tanúvallomások nem pótolhatják, az erre nézve benyújtott bizonyítékokat az SzZrt. 

nem veszi figyelembe. 
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10.§ Nyerőszámok sorsolása 

(1) Egy sorsolási esemény két részsorsolásból áll. Az első („A”) részsorsolás 

alkalmával 50 számból (1-50-ig terjedő természetes számok) 5 kerül kisorsolásra, a 

második részsorsolásnál („B”) 10 számból (1-10-ig terjedő természetes számok) 2 

számot (kiegészítő számot) sorsolnak ki mindkét részsorsoláson visszatevés nélküli 

kiválasztási módszerrel. A sorsolási esemény eredménye a kisorsolt 5+2 darab 

nyertes szám. A sorsolások eredményét az 5 és a 2 darab nyertes szám 

kisorsolásának„A” és „B” részsorsoláson belüli sorrendje nem befolyásolja. Az így 

kisorsolt nyerőszámoknak a megfelelő darabszámú eltalálása jogosít a kiegészítő 

számmal együtt meghatározott nyeremények (5+2, 5+1, 5+0, 4+2, 4+1, 4+0, 3+2, 

2+2, 3+1, 3+0, 1+2, 2+1 találat) elérésére.  

Valamennyi sorsolási eredmény egymással megegyező valószínűséggel 

következhet be. 

A sorsolás sorsológép segítségével, vagy kézi sorsolással történik. 

(2) A sorsolási esemény helye Finnország, Helsinki, MTV3 Stúdió, ideje általában 

közép-európai idő (CET) szerint 20:00 óra és 21:00 óra között. A sorsolásról 

készült video felvételt az SzZrt. az internetes honlapján közzé teszi. A helyszín 

vagy az időpont előre tervezett megváltoztatását az SzZrt. az új paraméterekkel az 

ezek szerint megtartandó első sorsolási időpont előtt lehetőleg legalább 10 nappal 

(illetve ha ez a közös szabályok szerinti tudomására jutás időpontja miatt már nem 

lehetséges, akkor haladéktalanul) meghirdeti, és a SZEF-nek a kapcsolódó új 

szabályok mellékelésével bejelenti. 

(3) A játékosok a sorsolási esemény eredményét a sorsolási eseményt követően a 

nyomtatott sajtóban illetve az interneten tekinthetik meg. A közlés során előforduló 

esetleges hibák a sorsolási esemény eredményét nem változtatják meg. Hibás 

adatközlés alapján nyereményigény nem érvényesíthető. Hibás az adatközlés, ha az 

abban nyertesként közzétett számok bármelyike eltér az I.10.§(4) bekezdésben 

megadott, a nyerőszám sorsoláson közreműködő Sorsolási menedzser és a 

Hivatalos felügyelő által jóváhagyott és az aláírásukkal hitelesített sorsolás 

eredmény megfelelő nyerőszámától. 

(4) Lebonyolítás szabályai 

A Sorsolási eljárás résztvevői: 

 Sorsolási menedzser, a finn szerencsejáték szervező vállalat, a Veikkaus 

Oy munkatársa; 

 Hivatalos felügyelő, a Finn Nemzeti Rendőrség Szerencsejáték 

Felügyeletétől. 

Az „A” sorsolásra, azaz az 50-ből 5 nyerőszám sorsolására a szervező 2 gépi 

sorsoló berendezést, a Venus 1 és a Venus 2 elnevezésű gépeket biztosítja, 

amelyek közül a sorsolást az egyik segítségével bonyolítja le. A szervező a két 

berendezés közül bármelyiket használhatja. Ha a sorsoláson használni kívánt 

sorsoló berendezés a sorsolás előtt meghibásodik, akkor a másik sorsoló 

berendezéssel helyettesíthető. 
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A „B” sorsolásra, azaz a 10-ből 2 nyerőszám sorsolására a szervező 2 gépi sorsoló 

berendezést, a Perle 1 és a Perle 2 elnevezésű gépeket biztosítja, amelyek közül a 

sorsolást az egyik segítségével bonyolítja le. A szervező a két berendezés közül 

bármelyiket használhatja. Ha a sorsoláson használni kívánt sorsoló berendezés a 

sorsolás előtt meghibásodik, akkor a másik sorsoló berendezéssel helyettesíthető. 

Ha vis maior miatt a megkezdett sorsolás közben bármelyik sorsoló berendezés 

meghibásodik, akkor a sorsolást kézzel kell befejezni a gépi sorsoláshoz 

használatos számgolyók és egy átlátszatlan vászonzsák segítségével. 

Az „A” és „B” részsorsolásokon használatos sorsolási eszközök helyett a sorsolás 

lebonyolítására más típusú sorsolási berendezés használható. Ez esetben az új 

sorsoló eszközzel történő első sorsolást megelőzően az SzZrt. a SZEF felé bejelenti 

a változást. 

A sorsolás eredményét a Sorsolási menedzser és a Hivatalos felügyelő hagyják 

jóvá és hitelesítik az aláírásukkal. 

Az SzZrt. a jelenleg és a mindenkor használatos sorsolási eszközökről a mérésügyi 

szerv által kiállított nyilatkozatot a SZEF részére az Eurojackpot játék 

Magyarországon történő értékesítésének megkezdését, illetve a szóban forgó 

sorsolási eszköz első használatát megelőzően megküldi. 

Két sorsolás között a sorsolási eszközöket, kizárólag a Hivatalos felügyelő által 

hozzáférhető helyiségekben tartják. 

(5) A sorsolási esemény eredménye a kisorsolt 5+2 szám. A sorsolási esemény 

eredményét a kisorsolt 5+2 nyertes szám részsorsolásokon belüli sorrendje nem 

befolyásolja. A kiegészítő szám más nyeremény elérésére nem jogosít. 

Valamennyi sorsolási eredmény egymással megegyező valószínűséggel 

következhet be. 

11.§ Nyereményalap felosztása és nyerési esély 

(1) Nyereményalap Magyarországon 

A nyereményalap legalább 45%-át bruttó (SZJA-t is tartalmazó) nyereményekre 

fordítja az SzZrt. A továbbiakban ezt nevezzük kötelező nyereményalap-

hányadnak. 

A játékosok által az egy adott játékhéten Magyarország területén megjátszott, (az 

előző nyerőszám sorsolás általában pénteki napját követő szombati naptól az azt 

követő naptári hét pénteki napjáig) a játékhét sorsolására részvételre jogosított 

Eurojackpot alapjátékok alapdíjának összege minősül a magyarországi 

nyereményalapnak. 

A nyereményalap legalább 45%-a a bruttó (SZJA-t is tartalmazó) nyereményekre 

fordítandó összeg, mely az egyes nyerőosztályok nyereményeire és a Tartalék 

Alapba kerül szétosztásra. 
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(2) Nyereményalap-hányad a nemzetközi koordináció keretében 

A nemzetközi koordináció keretében nyereményekre fordítandó közös 

nyereményalap-hányadban lévő összeghez az adott sorsolásra a nemzetközi 

koordinációban részt vevő valamennyi szervező által értékesített minden alapjáték 

után 1 Euró kerül hozzáadásra (az egyes szervezők által befizetésre), melynek 

felosztásával a nemzetközi koordináció nyerőosztályonkénti egységes nyereményei 

is Euróban kerülnek meghatározásra. 

(3) Nyereményekre fordítandó összeg felosztása a nemzetközi koordináció keretében 

A nemzetközi koordináció keretében nyereményekre fordítandó nyereményalap-

hányadbeli összeg az egyes nyerőosztályok és a Tartalék Alap között a következő 

százalékos arányban oszlik meg: 

 

az I. nyerőosztály   36,00 %-os, 

a II. nyerőosztály  8,50 %-os, 

a III. nyerőosztály  3,00 %-os, 

a IV. nyerőosztály  1,00 %-os, 

az V. nyerőosztály  0,90%-os, 

a VI. nyerőosztály  0,70%-os, 

a VII. nyerőosztály  0,60%-os 

a VIII. nyerőosztály 3,10%-os, 

a IX. nyerőosztály  3,00%-os, 

a X. nyerőosztály  4,30%-os, 

a XI. nyerőosztály  7,80%-os, 

a XII. nyerőosztály  19,10%-os, 

a Tartalékalap  12,00%-os 

 

arányban részesül. 

Az Eurojackpot játékban a részvételi díjak teljes összegéből az alapjátékonkénti 1 

Eurót egyrészt a nyereményekre fordítandó összeg (ideértve a halmozódó 

összeget), másrészt a Tartalék Alap (Booster Fund) növelésére fordítják. A 

nyereményekre fordítandó összegek számítási eredményeit 2 tizedes jegyre történő 

matematikai kerekítést alkalmazva kerekítik az Irányító Központokban.  

A nemzetközi koordináció keretében bruttó nyereményekre fordítandó közös 

nyereményalap-hányadban az adott sorsolásra játékba küldött minden alapjáték 

után figyelembe vett 1 Euró összegből az I. nyerőosztály és a Tartalék alap e pont 

szerinti 48%-os összesített részesedését az SzZrt. Euróban fizeti meg a nemzetközi 

koordináció közös letéti számlájára. Amennyiben az aktuális nyerőszám sorsoláson 

van nyertes az I. nyerőosztályban, akkor a Tartalék Alap részesedése továbbra is a 

közös letéti számlára kerül megfizetésre, de az aktuális sorsoláson az I. 

nyerőosztályra jutó nyereményalap-hányadot a szervezők egymás közt közvetlenül, 

a kompenzációs összegek keretében rendezik. 

(4) Az egyes nyerőosztályokon belül (a Tartalék Alap kivételével) a nyertes 

alapjátékok között a nyereményt egyenlő arányban kell felosztani. 
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(5) Nyerőosztályok 

Az egy adott sorsolási eseményen résztvevő Eurojackpot játékok nyertes 

alapjátékait nyerőosztályokba sorolja az SzZrt. 

Az egyes nyerőosztályok az egy alapjátékra jutó nyereményösszegek és az elméleti 

nyerési esélyek a következők: 

 

Nyerő-

osztály 

Találatok száma 

Elméleti esély 

Nyerőosztályok 

részesedésének  

százalékos aránya 
„A” 

mező 

„B” 

mező 

I. 

(Jackpot) 
5 +2 1:95.344.200 36,00% 

II. 5 +1 1:5.959.013 8,50% 

III. 5 +0 1:3.405.150 3,00% 

IV. 4 +2 1:423.752 1,00% 

V. 4 +1 1:26.485 0,90% 

VI. 4 +0 1:15.134 0,70% 

VII. 3 +2 1:9.631 0,60% 

VIII. 2 +2 1: 672 3,10% 

IX. 3 +1 1: 602 3,00% 

X. 3 +0 1:344 4,30% 

XI. 1 +2 1:128 7,80% 

XII. 2 +1 1:42 19,10% 

Tartalék 

alap 
   12,00% 

 

Az „A” mezőben elért találatok számának megállapítása az „A” részsorsolás 

eredménye alapján, a „B” mezőben elért találatok számának megállapítása a „B” 

részsorsolás eredménye alapján történik. A +0, a +1 és +2 találat jelentése 

megtalálható a I. 2.§(10) pontban. 

(6) Az egy nyertes alapjátékra jutó nyerőosztályonkénti nyeremények meghatározása 

Euróban 

A nemzetközi koordináció keretében nyereményekre fordítandó összeg 

felosztására a sorsolást követően, az adott sorsolásra részvételi jogosultságot 

szerzett, a nemzetközi koordináció keretében értékesített valamennyi Eurojackpot 

alapjáték Irányító Központokban történő kiértékelése után kerül sor. 

A nyeremények kiszámításának általános elvei: 
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Az egyes nyerőosztályokon belül (a Tartalék Alap kivételével) a nyertes 

alapjátékok között a nyerőosztályra jutó bruttó nyereményalap-hányad egyenlő 

arányban kerül felosztásra. Ennek megfelelően nyerőosztályonként az egy nyertes 

alapjátékra jutó bruttó nyeremény a nyerőosztályban nyereményekre fordítandó 

összeg és az adott nyerőosztály nyertesei számának a hányadosa. 

Az egyes nyereményeket minden nyerőosztályban végül lefelé kerekítik a 

legközelebbi 10 Eurócentre (azaz 1 tizedesjegyre). 

A nyeremények kiszámításának pontos menete: 

Az egyes nyerőosztályokban nyereményekre fordítandó nyereményalap-

hányadokat 1 Eurócent (azaz 2 tizedesjegy) pontossággal matematikai kerekítést 

alkalmazva határozzák meg a 3. pont utolsó előtti bekezdésében leírtak szerint. A 

kerekítés során szükséges, illetve megmaradó összegek a XII. nyerőosztály 

nyereményalap-hányadával szemben kerülnek elszámolásra (terhelésre/jóváírásra). 

Az egyes nyertesekre jutó nyereményösszegeket minden nyerőosztályban 9 

tizedesjegy pontossággal lefelé kerekítve határozzák meg. (Ez a 9 tizedesjegy 

biztosítja, hogy a „0 

Nyerőosztályok közötti viszonyok és a legkisebb nyeremény” pontban leírtak 

szerinti nyereményalap-hányad összevonás és újra-osztás során ne kerülhessen át 

túl nagy hányad a felosztandó nyereményösszegekből a Tartalék Alapba.) A 

nyerőosztályok között esetlegesen fennálló valamennyi anomália megszüntetését 

követően kialakuló egyes nyeremények 10 Eurócent (azaz 1 tizedesjegy) 

pontossággal lefelé kerekítve kerülnek meghatározásra. Az így történő kerekítésből 

származó különbözet a Tartalék Alapban kerül jóváírásra.  

(7) A meghirdetett Jackpot nyeremény legkisebb és legnagyobb értéke 

Az 5+2 találatos I. nyerőosztályban (az I. nyerőosztályban nyertesek között 

felosztható nyereményalap-hányad részként) garantált minimális Jackpot 

nyeremény kerül meghatározásra, melynek összege bruttó 10 millió Euró. Az I. 

nyerőosztályban felosztható Jackpot nyeremény maximális összege bruttó 90 

millió Euró. Az SzZrt. által értékesített alapjátékokkal elért nyereményekből az I. 

nyerőosztály Jackpot nyeremény összege, és a II. nyerőosztályban elért 

nyeremények minden esetben Euróban kerülnek kifizetésre. 

Az I. nyerőosztályban felosztható garantált legalább bruttó 10 millió Euró összegű 

Jackpot nyeremény biztosítására a Tartalék Alap (0 is fedezetet nyújt, amennyiben 

a részvételi díjakból befolyt bevételek nem biztosítanak teljes fedezetet az I. 

nyerőosztályban felosztható garantált nyereményre.  

Amennyiben az I. nyerőosztályban a bruttó nyereményekre fordítandó összeg 

meghaladja a maximális 90 millió Euró határértéket, a különbözet a II. 

nyerőosztály nyereményalap-hányadát növeli még ugyanazon a sorsoláson. Ha a II. 

nyerőosztályban a nyereményekre fordítandó összeg meghaladja a bruttó 90 millió 

Eurót, az ezt meghaladó összeg a II. nyerőosztályt követő magasabb sorszámú 

nyerőosztályok közül a nyertest tartalmazó legalacsonyabb sorszámú nyerőosztály 

nyereményalap-hányadát növeli és az így növelt nyereményalap-hányad az adott 

nyerőosztályban született nyertes játékok között kerül szétosztásra.  
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(8) Tartalék Alap 

Az Eurojackpot játék indításakor az első sorsolási eseményt megelőzően 

elkülönítésre került, továbbá ezt követően minden halmozódási periódus alatt a 

nyereményalapból folyamatos növekedéssel képződő alap az úgynevezett Tartalék 

Alap. Minden sorsolási eseménykor a nyereményekre fordítandó teljes összeg 

(nemzetközi koordináció keretében nyereményekre fordítandó közös 

nyereményalap-hányad) meghatározott hányadát (12%-ot) a koordinációban 

résztvevő szervezők a közös letéti számlán keresztül befizetik a Tartalék Alapba. 

Ezek a befizetések biztosítják az I. nyerőosztály garantált Jackpot nyereményét.  

A Tartalék Alap maximális összege 20 millió Euró. A Tartalék Alap részesedés és 

halmozódás szempontjából is nyerőosztályként funkcionál. Amennyiben a Tartalék 

Alap egyenlege meghaladja a 20 millió Eurós felső határt, a meghaladó rész 

(többlet) a továbbiakban az I. nyerőosztály nyereményalap-hányadát növeli 

(I.11.§(7)) a következő heti sorsolás alkalmával. A Tartalék Alap másik funkciója 

az I. nyerőosztálybeli, a Jackpot nyeremények között felosztandó garantált 

minimum bruttó 10 millió Euró nyeremény összegének biztosítása.  

A Tartalék Alapban jóváírt összegeknek a nyeremények céljára fordítása a 

nemzetközi koordináció közös szabályai szerint történik, azok a nyerteseknek 

kifizetendő nyeremények részét képezik. 

(9) Halmozódás 

Ha valamely nyerőosztályban nincs nyertes alapjáték, akkor az erre a 

nyerőosztályra jutó (esetleg már halmozódott) nyereményalap-hányaddal a soron 

következő játékhét azonos nyerőosztályának nyereményalap-hányada növekszik és 

az így növelt összeg az oda sorolt nyertes alapjátékok között egyenlő arányban 

kerül felosztásra. 

Az Eurojackpot játékban a nyereményösszegek halmozódása az I. nyerőosztályban 

legfeljebb a 90 millió Euró bruttó nyereményösszeg eléréséig tart. Ezt követően a 

90 millió Euró feletti összegek a II. nyerőosztály nyereményalap-hányadát növelik. 

A II. nyerőosztályban a nyereményösszegek halmozódása legfeljebb a 90 millió 

Euró bruttó nyereményösszeg eléréséig tart. Ezt követően a 90 millió Euró feletti 

összegek a II. nyerőosztály sorszámánál magasabb sorszámú nyerőosztályok közül 

a legalacsonyabb sorszámú olyan nyerőosztály nyereményalap-hányadát növelik, 

amelyben a szóban forgó sorsoláson született nyertes. 

Az adott nyerőosztályban a halmozódás kezdő időpontja az előző halmozódás vége 

utáni első olyan sorsolási eseményt követő nap, amely sorsolási esemény 

eredménye alapján az adott nyerőosztályban nincs nyertes alapjáték. 

Az adott nyerőosztályban a halmozódás véget ér, ha az adott nyerőosztályban 

nyertes születik. 

Amennyiben az Eurojackpot játékban – az egyes szervezők, vagy valamennyi 

szervező által történő végleges befejezése esetén – az utolsó sorsoláson sincs 

nyertes egy adott nyerőosztályban, akkor a nemzetközi koordinációban részvevő 

szervezők a halmozott összeget a közös szabályoknak, a megkötött szerződésnek 

megfelelően fordítják nyereményekre, illetve használják fel. 

 



18 

(10) Nyerőosztályok közötti viszonyok és a legkisebb nyeremény 

A XII. nyerőosztállyal kezdve minden egyes nyerőosztályban az egy nyertes 

alapjátékra jutó nyeremény összegét össze kell hasonlítani az eggyel alacsonyabb 

sorszámú nyerőosztály egy nyertes alapjátékra jutó nyereményével. Amennyiben 

valamely nyerőosztályban az egyes nyertes alapjátékokra jutó nyeremény összege 

magasabb lenne, mint az azt megelőző – alacsonyabb sorszámú – nyerőosztályban, 

a két nyerőosztály nyereményalap-hányadát össze kell vonni, és azt a két 

nyerőosztály nyertes alapjátékai között egyenlő arányban fel kell osztani. 

Amennyiben az egy nyertes alapjátékra jutó ilyen módon újraszámított nyeremény 

nagyobb, mint az eggyel alacsonyabb sorszámú nyerőosztály egy nyertes 

alapjátékra jutó nyereménye, az egy nyertes alapjátékra jutó nyereményeket 

ismételten újra kell számolni. Ezúttal azonban a korábban vizsgált két nyerőosztály 

kiegészül az eggyel alacsonyabb sorszámú nyerőosztállyal, s így három 

nyerőosztályban felosztandó nyereményalap-hányad kerül összevonásra. Az 

újonnan számított összevont nyerőosztályok nyereményeit ismét össze kell 

hasonlítani az eggyel alacsonyabb sorszámú nyerőosztályéval, s amennyiben 

előfordul újabb un. nyeremény anomália, úgy ezt az eljárást addig kell ismételni, 

ameddig az összevont nyerőosztályok egy nyertes alapjátékra jutó nyereménye 

alacsonyabb nem lesz, mint az eggyel alacsonyabb sorszámú nyerőosztályban az 

egy nyertes alapjátékra jutó nyereménye, illetve ha a ciklus eléri az I. 

nyerőosztályt. A folyamatot értelemszerűen addig kell ismételni a XII. 

nyerőosztálytól kezdve, amíg a nyeremény anomáliák meg nem szűnnek. 

Az Euróban számított nyeremények megállapítását a két nemzetközi Irányító 

Központ egymással párhuzamosan végzi és egymással megegyezően állapítja meg. 

A nettó nyeremények összege esetenként, - a nyertesek egy nyerőosztályon belüli 

magas száma miatt - egy alapjáték alapdíjának aktuális áránál alacsonyabb is lehet.  

(11) Az egyes szervezők által történő nyeremény kifizetéshez szükséges összeg 

központi kiszámítása, s annak forrása 

Az Irányító Központ(ok) egy adott sorsoláson kisorsolt nyerőszámokat és a 

nyerőosztályonkénti nyertesek összegzett darabszámát, valamint annak 

szervezőnkénti darabszámát a sorsolást követően haladéktalanul minden egyes 

szervező részére megküldi(k). Minden egyes szervező az általa értékesített 

alapjátékokra nyertes keresést végez, s visszaigazolja az Irányító Központ(ok)nak a 

megküldött, rá vonatkozó adatok helyességét. 

A valamennyi szervezőtől beérkezett visszaigazolást követően az Irányító 

Központ(ok) a jelen fejezet (3)-(10) pontokban leírtak szerint meghatározzák a 

nyerőosztályonkénti nyereményeket. Az egyes szervezők felé megküldésre 

kerülnek az Euróban meghatározott, 10 Eurócentre (azaz 1 tizedesjegyre) kerekített 

értéken a nyerőosztályonként kiszámított egyes nyertes alapjátékokra jutó 

nyeremények, valamint az, hogy az egyes szervezőknél az alapjátékonként 1 

Euróval számított nyereményekre fordítandó összegből más szervező(k) részére 

vagy részéről mekkora kompenzációs összeget kell küldeni vagy kapni. 

Amennyiben a nyeremények kifizetéséhez valamelyik szervezőnél még további 

pénzösszeg szükséges, a szervező arról kap tájékoztatást, hogy melyik másik 

szervezőtől/szervezőktől kapja meg a hiányzó pénzösszeget. 
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Amennyiben a nyeremények kifizetéséhez nem szükséges a szervezőnél maradt 

teljes pénzösszeg, a szervező arról kap tájékoztatást, hogy melyik másik 

szervezőnek/szervezőknek kell átutalnia a fennmaradó, többlet pénzösszeget. 

Amennyiben az I. nyerőosztály kivételével más nyerőosztályban sem született 

nyertes az adott játékhét sorsolásán egyetlen szervezőnél sem, az arra a 

nyerőosztályra jutó, általában az egyes szervezőknél maradó részesedést (pl. a II. 

nyerőosztályban 8,5%-ot) szintén elszámolják az Irányító Központok a letéti 

számlán Euróban az egyes szervezők részesedéseire tekintettel.  

Az előző három bekezdés szerinti hiányzó, fennmaradó, illetve halmozódó 

összegek egyes szervezőkkel, köztük az un.  Kiegyenlítő féllel, illetve a közös 

letéti számla irányában történő elszámolása és tényleges átutalása is Euróban 

történik. A Kiegyenlítő fél egy speciális helyzetű szervező társaság, - amely 

alapértelmezetten a németországi Westlotto társaság, de letéti számláról történő 

kifizetés esetén, ha a Westlotto társaság nem kap pénzt, a pénzt fogadó társaságok 

közül a névsor szerinti sorrendben az első társaság veszi át ezt a szerepet, tehát 

akár az SzZrt. is lehet esetenként Kiegyenlítő fél - aki a kerekítésekből származó 

hiány végső kiegyenlítését teljesíti. Az SzZrt.-nél az ennek megfelelően teljesített 

vagy fogadott átutalások nyilvántartása és elszámolása a Társaság devizaállománya 

nyilvántartására kialakított árfolyam politika elvei szerint történik. E szerint 

jóváírás esetén a jóváírt összeg a jóváírás napján közzétett MNB hivatalos deviza 

árfolyamon tekintve a meglévő devizaállománnyal (azt aktuális nyilvántartási 

árfolyamon tekintve) összevezetésre kerül, s meghatározható az új devizaállomány 

átlagos nyilvántartási ára. Terhelés esetén az aktuális nyilvántartási árral kerül 

elszámolásra a terhelt deviza összeg. 

Egy adott szervezőnél az I. nyerőosztályban nyereményt elérő alapjáték(ok) 

kifizetéséhez szükséges bruttó összeget a szervező a központi letéti számláról 

történő átutalással és az egyes szervező(k) kompenzációs összegének átutalásából 

Euróban kapja meg, (illetve a nála realizált árbevételből az I. nyerőosztályra jutó 

hányadból rendelkezésre áll), s az SZJA levonása utáni nettó nyeremény kifizetése 

(az SzZrt.-nél I. és II. nyerőosztály nyertes alapjátékok esetén is) Euróban történik. 

(12) Az egy nyertes alapjátékra jutó nyerőosztályonkénti nyeremények meghatározása 

forintban 

Az Irányító Központ(ok) által Euróban megadott nyeremények kifizetése az SzZrt-

nél nyertes játékosok számára az I., II. nyerőosztály nyereményösszegei kivételével 

forintban történik. 

Az Irányító Központok által Euróban megadott, Magyarországon azonban 

forintban kifizetésre kerülő nyeremény összegek forintra történő átváltásához 

használt árfolyam az adott sorsolásra történő értékesítéskor alkalmazott alapdíj 

50%-a (az SzZrt. által az 1 Eurónak megfeleltetett árfolyam). 

Az így meghatározott árfolyamot meg kell szorozni az Irányító Központ(ok) által 

megküldött nyerőosztályonkénti egyes nyeremények Euróban számított értékével, 

ami az adott nyerőosztály bruttó nyereményeinek forintban számított összege lesz. 

Az egyes bruttó nyereményekből levonásra kerül a mindenkori személyi 

jövedelemadó, s az így megmaradó nettó nyereményösszeg a kerekítési 

szabályoknak megfelelően kerekítésre kerül. A kerekített nyeremények 
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kifizetéséhez szükséges, illetve a kerekítés során fennmaradó nyeremény összegek 

elszámolása az át nem vett nyeremények alapjával szemben történik. 

(13) A nyeremények értéke 

A nyeremények értéke függ a nyereményekre fordítandó rész nagyságától, 

valamint az egyes nyerőosztályokba sorolt nyertes alapjátékok darabszámától. Az 

egyes nyerőosztályokba sorolt nyertes alapjátékok darabszáma a nemzetközi 

koordinációban szervezett játékban az adott sorsolásra részvételi jogosultságot 

szerzett alapjátékokból nyerteskereséssel kerül megállapításra. 

(14) Az SzZrt. a kifizetett nyeremények után a mindenkori személyi jövedelemadó 

(SZJA) törvény szerinti személyi jövedelemadót von le. A játékost ezért a neki 

kifizetett nyeremény után már adóbevallási és befizetési kötelezettség nem terheli. 

(15) A sorsolás elmaradása 

Ha vis maior (pl. árvíz, földrengés, stb.) vagy a nemzetközi koordinációban 

szervezett és lebonyolított, a játék szervezőitől független körülmények 

következtében bármelyik játékhéten a sorsolás az eredeti helyszínen vagy 

időpontban nem tartható meg, akkor a szervezők jogosultak az eredeti sorsolási 

időpontot követő (szombati) napon ugyanazon a helyszínen a sorsolást 

lebonyolítani. Szombaton a nyerőszámok sorsolását a közép-európai idő (UTC+1 

CET) szerint 13:00 órától 17:30 óráig terjedő idősávban lehet lebonyolítani.  A 

Németországban alkalmazott nyári időszámítás idején ez az idősáv kelet-európai 

idő (UTC+2 azaz CET DST) szerint 13:00 órától 17:30 óráig tart. 

Amennyiben nyerőszámok sorsolását szombaton sem lehet lebonyolítani, azt csak 

hétfőre, az elsődleges Irányító Központ által megadott időpontra lehet halasztani.  

Vasárnap a sorsolás feldolgozása szünetel. 

Amennyiben nyerőszámok sorsolását hétfőn sem lehet lebonyolítani, a további 

eljárásról az Eurojackpot Vezetői Bizottsága naponta dönt. 

A sorsolási esemény elhalasztása esetén a sorsolás azonosító száma nem változik. 

(16) A sorsolás lebonyolítása az SzZrt. által értékesített alapjátékok részvétele nélkül 

Vis maior esetnek kell tekinteni, ha az SzZrt. önhibáján kívül (pl. az online 

záráshoz szükséges időbélyeget kibocsátó minősített szolgáltatónál, vagy internetes 

kommunikációt biztosító szolgáltatónál történt meghibásodás, amely az általuk 

végzett szolgáltatás kiesését, megszakadását eredményezi) nem tudja megküldeni 

az Irányító Központ(ok)nak az adott játékhét magyarországi zárása után a 

számkombinációs adatállományt. 

Amennyiben a Sorsolási Központ műszaki okokból nem képes az adatfogadásra 

és/vagy küldésre, a szervező társaságokkal és az Irányító Központokkal fax útján 

bonyolítja le az adatcserét. Az elküldött faxüzenetek tartalmát kézhezvételkor 

telefonon vissza kell igazolni. 

Amennyiben az SzZrt. minden erőfeszítése (az elsődleges elektronikus 

kommunikációs csatornán történő adattovábbítás többszöri megkísérlése, illetve a 

tartalék, készenléti másodlagos csatorna igénybevétele) ellenére sem tudja 

megküldeni az Irányító Központoknak a számkombinációs adatállományt úgy, 

hogy az adott játékheti sorsoláson részt vegyenek az alapjátékok, és az Irányító 
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Központok nyugtázó válaszüzenete nem érkezik meg, akkor az adott játékhéten 

értékesített alapjátékok a részvételi jogosultságot nem szerzik meg, s az értük 

megfizetett részvételi díj a sorsoláson való részvételi jogosultság hiánya miatt az 

átvételi igazolásra a kisnyeremények kifizetési eljárásával analóg módon, annak 

szabályai szerint visszafizetésre kerül. A részvételi díjak visszafizetése azon a 

ténylegesen lebonyolított nyerőszámsorsolás utáni első munkanapon kezdődik, 

amelyen az alapjátékok az e pontbeli okok miatt nem vettek részt, s a részvételi 

díjak kifizetésére a sorsolás napjától számított 90 nap áll rendelkezésre az átvételi 

igazolás terminálon keresztül történő beolvasásával. Az ez alatt az időtartam alatt a 

játékosok által nem igényelt részvételi díjak visszafizetését a sorsolás napjától 

számított 5 éves elévülési időn belül a SzZrt. saját lottózóiban írásban lehet 

igényelni. Az 5 éves elévülési időn belül vissza nem igényelt részvételi díjakat az 

SzZrt. karitatív jelleggel, közvetlen támogatás céljára használja fel; a felhasznált 

összeg nagyságáról és módjáról az SzZrt. évente jelentést tesz közzé. 

12.§ Nyereményjogosultság 

(1) Az a játékos, aki a játék megtételekor még nem töltötte be 18. életévét, 

nyereményre nem jogosult, így amennyiben ez a tény a nyeremény-kifizetés során 

az SzZrt. tudomására jut, a játékszervező a nyeremény kifizetését visszautasítja. 

(2) Az I.13.§ beli hivatalos eredmény alapján az 0 pontban - az I.3.§(3) pont szerint - 

definiált nyerőosztályokba sorolható, az I.9.§(3) pont szerint részvételre jogosított 

alapjátékok minősülnek nyertesnek. A nyereményjogosultság megállapítását, a 

nyertes alapjátékok azonosítását a központi számítógép végzi. 

(3) Az olyan játékokat tartalmazó Eurojackpot átvételi igazolás nyereményre nem 

jogosult, amelynél nincs olyan alapjáték, amely az 0 bekezdésben meghatározott 

találatokat tartalmaz, így az ott megjelölt nyerőosztályok egyikébe sem sorolható 

be. 

(4) Csak az átvételi igazoláson szereplő számok alapján nyereményjogosultság nem áll 

fenn. 

(5) Hibás adatközlés (pl. a nyomtatott sajtóban vagy interneten történő elírás, stb.) 

alapján nyereményjogosultság nem áll fenn. Hibás az adatközlés, ha az abban 

közzétett nyerőszámok bármelyike eltér az I.10.§(4) bekezdésben megadott, a 

nyerőszám sorsoláson közreműködő Sorsolási menedzser és a Hivatalos felügyelő 

által jóváhagyott és az aláírásukkal hitelesített sorsolás eredmény megfelelő 

nyerőszámától. 

13.§ Hivatalos eredmény, nyereményjegyzék 

(1) A hivatalos eredmény a nyerőszám sorsoláson közreműködő Sorsolási menedzser 

és a Hivatalos felügyelő által jóváhagyott és az aláírásukkal hitelesített sorsolás 

eredménye alapján a SzZrt. részére az Irányító Központból elektronikus úton 

megküldött eredmény. A központi számítógép által lebonyolított nyerteskeresés a 

hivatalos eredmény alapján történik. Az SzZrt. a játékosok számára a sorsolások 

hivatalos eredményéről a nyomtatott sajtóban és Interneten keresztül folyamatosan 

tájékoztatást biztosít. 



22 

(2) A sorsolást közvetlenül követően kibocsátott nyereményjegyzék 

a./ a sorsolást követően nyomtatott sajtóban és internet útján tájékoztató 

nyereményjegyzék kerül kiadásra. A nyomtatott sajtóban közzétett 

nyereményjegyzékben az adott sorsoláson elért valamennyi (nem csak az 

SzZrt. által értékesített, hanem a koordinációban résztvevő valamennyi 

szervező által értékesített) nyertes játékok darabszáma és a hozzájuk tartozó 

nyereményösszeg (az I. és II. nyerőosztály nyereményösszegei Euróban 

bruttó értéken, míg a többi nyerőosztály nyereményösszegei esetében 

megközelítően pontosan forintban számítottan nettó értéken) kerül 

megjelenítésre. Az internetes nyereményjegyzék, az előzőeken túl 

elkülönítetten tartalmazza a Magyarországon értékesített nyertes alapjátékok 

darabszámát. 

(3) A hivatalos nyereményjegyzék tartalmazza: 

a./ az egyes nyerőosztályokba sorolt nyertes alapjátékok összes (nem csak a 

Magyarországon értékesített nyertes alapjátékok) darabszámát és a 

nyerőosztályonkénti nyereményének (az I. és a II. nyerőosztályok kivételével) 

forintban számított nettó összegét, az I. és a II. nyerőosztályok Euróban 

számított bruttó összegét, valamint a kisorsolt nyerőszámokat,  

b./ nyerőosztályonként elkülönítve, a Magyarországon értékesített, 

nagynyereményre jogosító online terminál által kiadott átvételi igazolások 

egyedi átvételi számának első 20 számjegyét a következő c./ pontban 

részletezett formában. 

c./ Az I. és II. nyerőosztályban, valamint az ugyanezen átvételi igazolásokkal az 

I. és II. nyerőosztályon kívüli magasabb sorszámú nyerőosztályban is elért 

nagynyeremények esetén a nyereményjegyzékben a Magyarországon 

értékesített játékok az átvételi igazolások egyedi átvételi számának első 20 

számjegyéből a 10-15. számjegy kitakarásra kerül, és mellette a szelvény 

szám (a 7 jegyű nyomdai sorszám) kerül megjelenítésre (pl. 01 24143 

12****** 06011 szelvényszám: 8074029). A nyeremény-kifizetéshez az 

egyedi átvételi szám valamennyi számjegyének, valamint az összes játék 

adatnak egyeznie kell a központi számítógépben tárolt adatokkal. 

(4) A különsorsolások (I.16.§) eredményét az SzZrt. legkésőbb a sorsolást követő 

második munkanapon adja ki a sajtó részére. Az ezt követően kiadott hivatalos 

nyereményjegyzék a nyertes Eurojakcpot online terminál által kiadott átvételi 

igazolások egyedi átvételi számának első 20 számjegyét vagy – amennyiben ismert 

és szükséges – a nyertesek nevét, egyéb azonosító adatait, a kisorsolt nyeremény 

megnevezését, továbbá a nyereményátvétel módját és határidejét tünteti fel. 
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14.§ A nyeremények kifizetése 

(1) Az a játékos, aki a játék beküldésekor nem töltötte be 18. életévét, nyereményre 

nem jogosult, így amennyiben ez a tény a nyereménykifizetés során az SzZrt. 

tudomására jut, a játékszervező a nyeremény kifizetését visszautasítja. 

(2) A nyeremény-kifizetés során a nyeremény nagyságától függően kétféle nyereményt 

különböztet meg az SzZrt. Ha egyazon sorsjegyen megjátszott egy vagy több 

alapjáték ugyanazon sorsolási esemény eredménye alapján nyereményre jogosult, 

ezen nyeremények forintban számított összege az alábbi megkülönböztetés 

szempontjából (a Joker játékon elért nyeremény kivételével) összeadódik. 

a./ Kisnyeremény: Az olyan egy sorsjeggyel egy Eurojackpot sorsolási 

eseményen elért nettó nyeremény, melynek forintban kifizetendő értéke nem 

éri el a 200 000 Ft-ot. 

b./ Nagynyeremény: Az olyan egy sorsjeggyel egy Eurojackpot sorsolási 

eseményen elért nettó nyeremény, melynek forintban kifizetendő értéke 

200 000 Ft vagy a felett van, illetve minden olyan nyeremény melynek 

kifizetése Euróban történik. 

A forintban kifizetendő az Irányító Központok által Euróban megadott 

nyeremények forintban történő meghatározása (az I. és a II. nyerőosztály Euróban 

kifizetésre kerülő nyereményei kivételével) a I.11.§(12). pont harmadik 

bekezdésében meghatározott árfolyamon történik. 

A fenti (a./ és b./ pontokban szereplő) összeghatár módosulhat, amennyiben az 

SzZrt. azt a módosítás előtt legalább 10 nappal a SZEF-nek bejelenti és a játékosok 

számára széles körben meghirdeti. 

(3) Nagynyeremények készpénzben történő nyereményfelvételére nincs lehetőség. A 

nagynyeremények minden esetben átutalással kerülnek kifizetésre . A 

nagynyeremény csak a játékos által benyújtott nyereményigénylésre kiadott 

kifizetési engedély alapján utalható át.  

A kisnyeremények kifizetése készpénzben történik, ezen nyeremények bármelyik 

online terminállal rendelkező értékesítőhelyen felvehetőek Magyarországon. 

Amennyiben a nyertes a nyereményigényléskor az átvételi igazolást nem tudja 

átadni, a nyeremény felvételére nem jogosult, azaz a nyeremény nem fizethető ki. 

Az SzZrt. nyereményt az I. nyerőosztály Jackpot nyereményének és a II. 

nyerőosztály nyereményeinek kivételével csak forint alapú bankszámlaszámra utal, 

amelyet Magyarországon működő bankban nyitottak. 

A Jackpot és a II. nyerőosztály nyeremény összegének kifizetése az SZJA törvény 

által előírt befizetési kötelezettség összegének előzetes levonásával (nettó értéken) 

átutalással Euróban történik. Az SzZrt. az I. nyerőosztály Jackpot nyereményének, 

és a II. nyerőosztály nyereményeinek esetében kizárólag olyan Euró alapú 

bankszámlára utal, amelyet  Magyarországon működő bankban nyitottak. Az I. és 

II. nyerőosztályban elért nyeremények után fizetendő SZJA forintban történő 

meghatározása az adott sorsolás napján (amennyiben a sorsolás napja nem 
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munkanap, akkor az azt megelőző legutolsó munkanapon) érvényes MNB 

hivatalos Euro árfolyamon történik. 

Az átvételi igazolás átadása szükséges a nyereményigénylés benyújtásához. A 

nyeremény kifizetésére csak a központ írásbeli engedélyének megérkezése után 

kerülhet sor, a kifizetés a sorsolást követő harmadik héten, legkésőbb a harmadik 

hét 2. munkanapján kezdődik.  

(4) A nagynyeremények kifizetése a nyeremény összegétől függően az alábbiak szerint 

történik: 

a./ A forintban számítva 200 000 Ft - 5 000 000 Ft közötti nagy összegű 

nyereményeket az SzZrt. kizárólag átutalással teljesíti, a nyertes játékos által 

megadott Magyarországon működő bankban nyitott forint alapú 

bankszámlára. 

Nyereményigénylés: kizárólag az SzZrt. saját lottózóiban nyújtható be. 

b./ A forintban számítva 5 000 001 Ft – 40 000 000 Ft közötti jelentős összegű 

nyeremények teljes összegét az SzZrt. kizárólag átutalással teljesíti a nyertes 

játékos által megadott Magyarországon működő bankban nyitott forint alapú 

bankszámlára. 

Nyereményigénylés: a nyertesnek jelentkeznie kell a 06-30-511-64-44-es 

telefonszámon (H-Cs: 8
00

–16
00

, P: 8
00

–13
00

), ahol egyeztetik a nyeremény 

igénylésének és felvételének biztonságos módját.  

c./ A forintban számítva 40 000 000 Ft feletti, illetve valamennyi Euróban 

kifizetésre kerülő kiemelten nagy összegű nyereményeket az SzZrt. kizárólag 

átutalással teljesíti a nyertes játékos által megadott, Magyarországon működő 

bankban nyitott forint alapú bankszámlára, illetve az I., II. nyerőosztály 

Euróban számított nyereményei esetén Magyarországon működő bankban 

nyitott Euró alapú deviza bankszámlára.  

Az I. nyerőosztály Jackpot nyereményei, és a II. nyerőosztály nyereményei 

összeghatártól függetlenül minden esetben Euróban kerülnek kifizetésre 

kiemelten nagy összegű nyereményként, függetlenül attól, hogy forintra 

esetlegesen átszámítottan az előző bekezdések szerint milyen összegű 

nyereménynek minősülnének. Az SzZrt. központja a 06-20-933-06-30-as 

telefonszámon (H-P: 8
00

–18
00

) egyezteti a nyertessel a nyeremény 

igénylésének és felvételének biztonságos módját. Amennyiben az I. vagy II. 

nyerőosztályban nyertes sorsjeggyel még forintban kifizetendő kisnyereményt 

is ért el a játékos, ez a kisnyeremény szintén a kiemelten nagyösszegű 

nyeremények kifizetési eljárása alapján kerül kifizetésre. 

A fenti nyereményhatárok bármelyike módosulhat, amennyiben az SzZrt. azt a 

bevezetés előtt 10 nappal a SZEF-nek bejelenti és a játékosok számára széles 

körben meghirdeti. 

Amennyiben az SzZrt. a nyereményfelvétel kapcsán megjelölt telefonszámok 

bármelyikét megváltoztatja, azt a változást megelőző 10 nappal a SZEF-nek 
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bejelenti és a játékosok számára széles körben meghirdeti. 

(5) Arról, hogy a nyertes hol és milyen módon kezdeményezheti nagynyereményének 

felvételét, valamint a nyeremény felvétel további részleteiről az értékesítőhelyeken 

illetve interneten az SzZrt. honlapján tájékozódhat. 

(6) A nyeremények a sorsolási esemény napjától számított 90 napig igényelhetőek.   

A nagynyereményekre vonatkozó nyereményigény a sorsolás napjától számított 90 

napig nyújtható be, és a nyeremény kifizetésének legkésőbb az igénylés 

benyújtásától számított 30 napon belül, de még a 90 napos határidő leteltét 

megelőzően  meg kell történnie. Nagynyeremények esetén amennyiben a késői, de 

még a 90 napos határidő letelte előtti nyereményigénylés benyújtás miatt ez már 

fizikailag nem lehetséges, 14 napon belül kell gondoskodni a nyeremény 

átadásáról. 

(7) A kifizetési határidőt követően a nyereményt át nem vettnek kell tekinteni. 

(8) A különsorsolásokon (I.16.§) elért nyeremények átvételének módját az SzZrt. 

külön szabályozza, melyet köteles megfelelő módon a játékosok tudomására hozni. 

(9) Devizakülföldi személy részére a nyeremény kifizetése a mindenkori vonatkozó 

hatályos jogszabályok alapján történik. 

(10) A nyertes kérésére az SzZrt. a 2 millió forintot meghaladó nyereményről annak 

jogcímét és forintértékét, valamint az I. és II. nyerőosztálybeli nyeremények esetén 

annak Euróban meghatározott értékét tanúsító igazolást ad ki. Az igazolás 

tartalmazza az SzZrt azonosító és a játékos személyes adatait, a nyerés és a 

nyeremény átvételének helyét és időpontját, az SzZrt. által a nyereményből levont 

személyi jövedelemadó összegét a jogszabályoknak megfelelően. A 

nyereményigazolás egy átvételi igazolással egy sorsoláson elért, a játékos részére 

ténylegesen kifizetett nettó nyeremény alapján kerül kiállításra. Az egyes átvételi 

igazolásokkal elért nyereményeket összevonni egy nyereményigazolásban nem 

lehet. A forintban számított 2 millió forintot meg nem haladó nyeremények 

esetében a nyertes átvételi igazolás, amelyre a nyeremény kifizetés ténye 

rávezetésre került, továbbá a nyertes átvételi igazolás bevonása esetén a 

nyereményigénylési lap játékosnál maradó példánya is igazolja a nyeremény 

kifizetésének tényét. A nyereményről utólagos tájékoztatás csak az arra jogosult 

hivatalos szerv megkeresésére adható. 

(11) Az SzZrt. az I. és II. nyerőosztálynál magasabb sorszámú nyerőosztályban elért 

nyereményt csak forint alapú Magyarországon  működő bankban nyitott 

bankszámlaszámra utal. 

15.§ Az át nem vett nyeremények 

(1) Át nem vett nyereménynek a Magyarország területén értékesített alapjátékkal elért 

olyan nyeremény tekintendő, amelyre a játékos a nyereményigényét az I.14.§(6) 

bekezdés szerint nem érvényesítette. 

Az SzZrt. a törvényi előírásnak megfelelően az át nem vett nyereményeket – az 

Irányító Központok által megadott nyeremény táblázat szerint bruttó 10 millió 

Eurót elérő Euróban számított nyeremények kivételével - újra nyeremények céljára 
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használja fel. Az Euróban kifizetendő, de át nem vett, s a 10 millió Eurót el nem 

érő nyereményeket a nyereményjogosultság érvényesítésére nyitva álló határidőt 

követően azon a sorsoláson érvényes MNB hivatalos Euró árfolyamon számított 

értéken kell az át nem vett nyeremények alapjában nyilvántartásba venni, amely 

nap sorsolásán a nyereményt eredetileg elérték. (Amennyiben ez a nap nem 

munkanap, akkor a megelőző legutolsó munkanap árfolyamát kell a 

nyilvántartásba vételhez tekintetbe vemni). A nyeremények céljára történő 

használat keretében az át nem vett nyeremények elkülönített alapjából: 

a./ teljesítheti a nyereménykülönbözetekre (a jogosnak bizonyult felszólamlások, 

óvások alapján járó nyereményösszegekre, polgári peres eljárásban megítélt 

nyereményekre, a nyereményösszegek kerekítésére, stb.) történő 

kifizetéseket, 

b./ esetenként kiegészítheti valamely nyerőosztálynak az SzZrt. által értékesített 

nyertes alapjátékokra jutó (Magyarországon kifizetésre kerülő) 

nyereményalap-hányadát, 

c./ különsorsolások nyereményeinek céljára használható fel. 

Az SzZrt. a bruttó 10 millió Eurót elérő vagy azt meghaladó Euróban számított át 

nem vett nyereményeket (kamat nélkül) a nemzetközi koordináció letéti számlájára 

visszautalja, s onnan a közös szabályok szerint az I. nyerőosztályban (illetve 

részben a Tartalék Alapban) ismételten nyeremények céljára használják fel.  

(2) A nyereményalap-hányadok kiegészítését, a különsorsoláson kisorsolandó 

nyereményeket, a különsorsolás lebonyolításának módját és ezek részletes 

feltételeit az SzZrt. határozza meg. 

16.§ A különsorsolások 

(1) A különsorsolások általános szabályai 

A különsorsolások szervezésével az SzZrt. az Eurojackpot főjátékon kívüli, de az 

Eurojackpot főjátékon játékhoz kapcsolódó nyereménylehetőséget kínál a 

játékosok számára. A különsorsolások feltételeit az SzZrt. a SZEF számára 

bejelenti, és a játékosok számára széles körben meghirdeti. 

Különsorsolás esetén a 10 millió eurót elérő, vagy meghaladó összegű fel nem vett 

nyeremény nem vehető igénybe.  

A bejelentést az SzZrt. a különsorsolás meghirdetését megelőzően 30 nappal, 

illetve a rendszeresen meghirdetésre kerülő vagy már korábban alkalmazott (pl. 

szerencseperc típusú akciók stb.) különsorsolások esetén – amennyiben azok 

lebonyolítása lényegesen nem változik – 15 nappal a lebonyolítás részletes 

szabályaival írásban teszi meg a SZEF részére. 

A meghirdetésre a különsorsolás előtt megfelelő időben kerül sor. Ennek során az 

SzZrt. tájékoztatást ad a részvétel időbeli, területi és egyéb feltételeiről, a 

nyereményekről, a nyeremények felvételének időintervallumáról, módjáról, és a 

további szükséges tudnivalókról. 
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A különsorsolásokat az SzZrt. nemcsak az ország egész területére, hanem – a 

főjátéktól eltérően – annak csak egyes részeire kiterjedően is szervezheti, továbbá a 

nyeremények igénylésére a főjátéknál rövidebb, de legalább 40 napos határidőt 

írhat elő. 

A különsorsolásokat közjegyző és Sorsolási Bizottság jelenlétében kell 

végrehajtani, eredményükről közjegyzőileg hitelesített jegyzőkönyv készül. 

Az át nem vett nyeremények elkülönített alapjának számláját legkorábban csak a 

különsorsolásban elért nyeremények tényleges kifizetésének (átadásának) napján 

lehet megterhelni a nyeremény összegével. 

Az Eurojackpot játékban megnyert és át nem vett nyeremények csak az 

Eurojackpot játékhoz kapcsolódóan használhatók fel különsorsolás céljaira. 

Az SzZrt. a különsorsolás meghirdetését követően olyan módosítást nem hajt 

végre, amely a résztvevők körét, vagy a meghirdetett nyeremények értékét illetően 

változást jelent. 

(2) A különsorsolásokban való részvétel feltételei 

A különsorsolásokon azok a játékosok jogosultak részt venni, akik az SzZrt. által 

az adott különsorsolásra meghatározott feltételeket teljesítik. A feltételek 

vonatkozhatnak meghatározott számú és/vagy meghatározott értékű játék 

teljesítésére, a játékba küldés módjára, adott időtartamban való játékra, adott 

időpontig történő jelentkezésre, a játék helyszínére és más olyan módra, 

körülményre, amelyet a játékos az adott játékban való részvétel során teljesíthet. 

A különsorsolás többfordulós is lehet, amelynek egyes fordulóira más-más, de már 

előre meghirdetett részvételi feltétel is meghatározható. 

(3) A részvétel módjai 

a./ Aktív részvétel 

A különsorsolásra névvel, címmel és/vagy más azonosítóval jelentkezni, pályázni 

kell. A különsorsoláson azok a játékosok vesznek részt, akik az adott akcióra 

pályáznak. A sorsolás biztonságos és hiteles lebonyolításának szavatolása 

érdekében a nyertes pályázatok kisorsolása az I.16.§(4)a./-f./ pontokban leírt 

módon történik. 

Aktív részvételű különsorsolás esetén az SzZrt.– a pályázó játékos 

hozzájárulásával – hozhatja nyilvánosságra a pályázó által megadott személyes 

adatokat. 

A pályázás történhet: 

1. írásban 

Postai úton, zárt borítékos küldeménnyel, levelezőlappal, külön e célra kiadott 

pályázati lap, stb. megküldésével. 

A pályázat (a pályázati lap, a kapott tanúsító szelvény vagy más küldemény) 

meghatározott helyeken való leadásával. 

2. telefonon 

A pályázás az SzZrt. által előre meghirdetett, mindenhonnan helyi tarifával 

hívható kék szám felhívásával történik. A játékosok az adott telefonszám 

felhívását követően megadják a pályázati kiírásnak megfelelő információkat. 
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A szervező a telefonon történő pályázás útján meghirdetett különsorsolás 

lebonyolításakor köteles gondoskodni olyan megfelelő műszaki-technikai 

feltételekkel rendelkező távközlési szolgáltatás biztosításáról, mely a várható 

legnagyobb számú pályázó játékosok részére – csúcsidőszakban is – lehetővé 

teszi a különsorsolásra való jelentkezéseket. 

3. személyes jelentkezéssel 

Az esemény színhelyén való (pl. szabadtéri rendezvények) jelentkezés történhet a 

helyszínen kihelyezett gyűjtőláda igénybevételével vagy személyes 

szándéknyilvánítással. 

4. interneten 

A pályázás az SzZrt. által előre megadott internetes honlapon keresztül történik. 

A játékosok az adott honlapon való jelentkezést követően megadják a pályázati 

kiírásnak megfelelő információkat. 

5. SMS-ben 

A pályázás az SzZrt. által előre meghirdetett telefonszámra küldött SMS-ben 

történik. A játékosok az adott telefonszámra küldött SMS-ben megadják a 

pályázati kiírásnak megfelelő információkat. 

6. többfajta pályázási módszer együttes alkalmazása 

A különsorsoláson való részvételre az SzZrt. egyszerre többfajta, a jelen Részvételi 

Szabályzatban ismertetett pályázási módszer lehetőségét is megengedheti, ha ezt 

előre meghatározza. 

b./ Passzív részvétel 

1. automatikus részvétel 

A különsorsolás leírásában egyértelműen definiált játék (pl.: meghatározott 

paraméterekkel, így meghatározott időben, helyen, értékben, stb. játékba érkezett 

sorsjegy, meghatározott nyerőosztályban elért találatot tartalmazó sorsjegy, adott 

tulajdonságú nyeretlen sorsjegy, stb.) megfelelő – műszaki – megoldás révén 

automatikusan részese lesz a sorsolásnak. 

2. véletlenszerű megszólítás 

A sorsoláson részt vevő játékos előre kidolgozott módszer révén véletlenszerűen 

kerül kiválasztásra. 

(4) A sorsolás módja 

Az I.16.§(3) pont szerint részvételre jelentkezők vagy részvételre jogosultak 

köréből sorsolással választják ki a különsorsolás nyerteseit. 

Nem kell sorsolást tartani, ha a különsorsolásra, illetve adott fordulójára 

meghirdetett valamennyi nyeremény azonos, és a lehetséges nyertesek számával 

megegyező, vagy annál kisebb a résztvevők száma. A nyereményhez jutás 

feltételeinek meglétét (az érvényességet) azonban ez esetben is, ugyanúgy, mint 

sorsolás megtartása esetén is, minden esetben ellenőrizni kell. 

Sorsolást kell tartani akkor, ha a lehetséges nyertesek számával ugyan megegyező 

vagy annál kisebb a résztvevők száma, de a különsorsolásra, illetve adott 

fordulójára meghirdetett nyeremények azonban különbözőek. 

A kisorsolt, de a feltételeknek nem megfelelő játékos nyereményre nem jogosult. A 
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kisorsolt, de a nyereményéért a meghirdetett, a nyereményátvételre nyitvaálló 

határidőben nem jelentkező játékos helyére az ugyanazon különsorsolásban 

magasabb sorszámú nyerőosztályban kisorsolt nyertes léphet, amennyiben ennek 

módját a szervező előre meghatározza. 

a./ Írásos jelentkezés esetén 

Írásos jelentkezés esetén a beérkezett pályázatokat, vagy a pályázatoknak 

egyértelműen megfeleltetett helyettesítő eszközöket (pl. számlevélkék) 

tárolóeszközökbe helyezik el. Innen a véletlenszerűséget biztosító eljárással, 

közjegyző jelenlétében kiemelnek egy pályázatot/helyettesítő eszközt. A Sorsolási 

Bizottság ellenőrzi, hogy megfelel-e a pályázati és a nyereményhez jutási 

feltételeknek, vagyis érvényes-e. Amennyiben a pályázat érvényes, akkor nyertes, 

ha pedig érvénytelen, akkor addig kell húzni, amíg érvényes pályázatot nem talál a 

Sorsolási Bizottság. Ezt a folyamatot addig ismétlik, amíg az összes nyereményt ki 

nem sorsolják. 

b./ Telefonos jelentkezés esetén 

A telefonon bejelentkezett pályázók adataiból az SzZrt. általában véletlenszám-

generálással sorsolja ki a nyerteseket. Csekély számú pályázat esetén a sorsolás 

történhet úgy, hogy a pályázók telefonon keresztül közölt adatait leírják. Ezt 

követően a sorsoláson az I.16.§(4)a./ pontban leírtak szerint jár el az SzZrt.. 

c./ Személyes jelentkezés esetén 

Személyes jelentkezéskor többes jelentkezés esetén a sorsolás történhet az 

I.16.§(4)a./ pont szerint vagy sorsolás funkcióját betöltő – alapvetően a 

véletlenszerűségre épülő – játékos vetélkedő segítségével. 

d./ Internetes jelentkezés esetén 

Az interneten bejelentkezett pályázók adataiból az SzZrt. általában véletlenszám-

generálással sorsolja ki a nyerteseket. Csekély számú pályázat esetén a sorsolás 

történhet úgy, hogy a pályázók interneten keresztül közölt adatait leírják. Ezt 

követően a sorsoláson az I.16.§(4)a./ pontban leírtak szerint jár el az SzZrt. 

e./ SMS-es jelentkezés esetén 

Az SMS-ben bejelentkezett pályázók adataiból az SzZrt. általában véletlenszám-

generálással sorsolja ki a nyerteseket. Csekély számú pályázat esetén a sorsolás 

történhet úgy, hogy a pályázók SMS-en keresztül közölt adatait leírják. Ezt 

követően a sorsoláson az I.16.§(4)a./ pontban leírtak szerint jár el az SzZrt. 

f./ Többfajta jelentkezés lehetősége esetén 

Az SzZrt. a különsorsolásra többféle módon beérkezett pályázatok adataiból egy 

adatállományt készít, melyből véletlenszám-generálással sorsolja ki a nyerteseket. 

Csekély számú pályázat esetén a sorsolás történhet úgy, hogy a pályázók adatait 

leírják. Ezt követően a sorsoláson az I.16.§(4)a./ pontban leírtak szerint jár el az 

SzZrt. 
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Amennyiben a különsorsolásra többféle módon lehet jelentkezni és a pályázatok 

nem egy adatbázisba kerülnek, az SzZrt. a beérkezett pályázatokat beérkezésük 

módja szerint külön kezeli. A sorsolás során első lépésben a pályázat típusa kerül 

kisorsolásra, az egyes módokon beérkezett pályázatok mennyiségének súlyozott 

figyelembe vételével. A súlyozásra úgy kerül sor, hogy minden pályázati mód 

legalább egy egységgel legyen a sorsoláson képviselve. Majd az első lépésben 

kisorsolt pályázati típusnak megfelelő szabályok szerint kisorsolásra kerül a 

nyertes pályázat. 

g./ Automatikus részvétel esetén 

1. véletlenszám-generálással 

Az SzZrt. számítógépes központjában számítógépen nyilvántartott adatok 

közül leválogatják a különsorsolás kritériumainak megfelelőeket, és 

ezekből adatállományt hoznak létre. Az adatállományból sorsolják ki 

véletlenszám-generálással a nyerteseket. 

2. számsorsolással 

A különsorsolásban meghatározott feltételeknek megfelelő játékok 

automatikusan részt vesznek egy (vagy több) számsorsoláson. Azok 

nyernek, akik a különsorsolásban meghatározott találatot elérik a 

számsorsolás(ok) nyerőszámaival. 

h./ Megszólításos típusú különsorsolások esetén 

A Sorsolási Bizottság előre meghatározott eljárással, véletlenszerűen választja ki a 

megszólítandó személyt vagy csoportot. 

Ha a megszólított személy megfelel a nyertesség feltételeinek (pl. rendelkezik a 

megkívánt érvényes sorsjeggyel), további sorsolási lépések nélkül, közvetlenül 

válik a nyereményre jogosulttá. Megszólított csoport esetén az I.16.§(4)c./ pont 

szerint is el lehet járni. 

i./ Különböző sorsolási módok kombinációjával 

A részvételre jogosultak között a lehetséges nyertesek körének szűkítése egy vagy 

több lépésben, az I.16.§(4)a./-h) alpontokban felsorolt sorsolási módok 

kombinációjával történik. 

(5) Egyéb feltételek 

A kisorsolandó nyereményeket, a sorsolás lebonyolításának módját alkalmanként 

az SzZrt. határozza meg. 

17.§ Óvások, felszólamlások 

(1) A játékos, ha saját megállapítása szerint egy nyerőosztályban nagynyereményre 

jogosult, és az átvételi igazolásának egyedi azonosító száma a I.13.§(3) bekezdés 

szerinti nyereményjegyzékben nem szerepel, nyereményigényét óvás útján 

érvényesítheti. A játékos óvást emelhet akkor is, ha véleménye szerint a 

nagynyereményre jogosult Eurojackpot játékát a nyereményjegyzék magasabb 

sorszámú nyerőosztályban tünteti fel. 
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(2) Az óvás benyújtásának határideje a sorsolási eseményt követő 4. munkanap, de 

legkésőbb a következő sorsolás napját megelőző munkanap déli 12 óra. Eddig az 

időpontig az óvásnak írásban, az összes adatot (a sorsjegy egyedi átvételi száma, 

nyomdai sorszáma, a sorsolási esemény időpontja, a megjátszott számok) 

felsorolva, az SzZrt. központjához be kell érkeznie. 

(3) Az óvás benyújtásának elmulasztása esetén, mivel ez esetben a kérdéses 

nyerőosztály nyereményösszegének újraosztására már lehetőség nincs, a játékos 

nyereményjogosultságát elveszti az óvás tárgya tekintetében. 

(4) A bejelentett óvások alapján az SzZrt. vizsgálatot folytat, amelynek keretén belül 

köteles az óvás alapját képező számítógépes adatállomány átvizsgálását elvégezni 

és az óvást legkésőbb a nagynyeremények kifizetésére megállapított kezdő 

időpontig elbírálni. Az eredményéről az SzZrt. a benyújtást követően 30 napon 

belül írásbeli értesítést ad. 

(5) Ha a játékos saját megállapítása szerint kisnyereményre jogosult, és a kifizetőhely 

a nyereményét nem fizeti ki, illetve azt magasabb sorszámú nyerőosztályba 

sorolták, az első kifizetési naptól számított 30 napon belül – online sorsjegy 

egyidejű benyújtásával– közvetlenül az SzZrt. központjában, a lottózókban, illetve 

a megbízott partnereinél írásban felszólamlással élhet. A bejelentett felszólamlás 

kivizsgálásának eredményéről az SzZrt. írásbeli értesítést ad. 

(6) Amennyiben a bejelentő a vizsgálat eredményét nem fogadja el, a továbbiakban a 

Polgári Törvénykönyv vonatkozó előírásai szerint bírósághoz fordulhat. 

II. AZ ONLINE JÁTÉK SZABÁLYAI 

1.§ Az online sorsjegy 

(1) Online sorsjegyhez a játékos úgy juthat, ha a megjátszott alapjátékok számának 

megfelelő részvételi díj egyidejű megfizetése mellett, online terminál 

igénybevételével a már általa kitöltött segédsorsjeggyel, „gyors tipp” módszerrel, 

vagy online sorsjeggyel való újbóli játéklehetőséggel játssza meg számait. 

(2) Az online segédsorsjegyek egypéldányos nyomtatványok, melyeket az SzZrt. 

ingyen bocsát a játékosok rendelkezésére. Az online segédsorsjegyek tartalmazzák 

a segédsorsjegy típus-kódját, a játékok megjátszására alkalmas egyenként 2 

összetartozó számmezőből álló számtáblákat, kombinációs játék jelölőnégyzeteket, 

valamint egy hét jegyű nyomdai sorszámot, melynek utolsó hat számjegye a 

jokerszám. 

A segédsorsjegy további három négyzetet tartalmaz a Joker játékban való 

részvételi szándék jelölésére, amelyekből az első "igen"-nel, a második "nem"-mel, 

a harmadik a „További Joker játék SAJÁT vagy GÉPI” felirattal van megjelölve. A 

további Joker játékok kizárólag a már megadott nyomdai sorszám elfogadásának 

megjelölését követően lehetségesek és válnak érvényessé.  

Az SzZrt. a lottózók, és online terminállal rendelkező megbízott partnerei útján 

látja el segédsorsjeggyel a játékosokat. 
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(3) A segédsorsjegyek öt darab egymástól független játék megjátszására alkalmas 

számtáblát tartalmaznak. Egy számtábla egy („A” mező) 50 (1-50-ig terjedő 

természetes számok) és egy („B” mező) 10 (1-10-ig terjedő természetes számok) 

számot tartalmazó összetartozó számmezőből áll.  

Normál játék esetén az Eurojackpot játékban az egy átvételi igazoláson 

megjátszható számtáblák száma maximum 20 darab lehet, melyek közül legfeljebb 

5 tartalmazhat saját számokat. Kombinációs játék esetén 5-nél több alapjáték 

egyidejű megjátszására szintén van mód. 

Kombinációs játékot az „A” mező több, mint 5, és/vagy a „B.” mező több mint 2, 

összesen legalább 8 és legfeljebb 13 számának megjelölésével lehet játszani 

kizárólag a segédsorsjegy első számtáblájában. Amennyiben a segédsorsjegy első 

számtáblájában kombinációs játék kerül megjátszásra, azon a segédsorsjegyen 

további játék (sem normál, sem kombinációs sem további „Gépi játék”) nem 

játszható meg. 

Az Eurojackpot segédsorsjegyen található a 7 számjegyű nyomdai sorszám, 

melynek utolsó hat számjegye a jokerszám. 

(4) Amennyiben az SzZrt. az előzőektől eltérő tartalmú, de az Eurojackpot játék 

lebonyolítását nem változtató segédsorsjegyet kíván kibocsátani (pl. több 

számtábla), azt széles körben közzéteszi és a SZEF részére 30 nappal korábban 

bejelenti. A segédsorsjegyen reklámszöveg elhelyezése vagy a segédsorsjegy 

reklám célú felülnyomása nem minősül bejelentendő változtatásnak. 

(5) Online sorsjeggyel való újbóli játéklehetőség 

A játékosoknak lehetőségük van a számsorsjáték gyors megismétlésére a 

nyeremény ellenőrzés során a beolvasott átvételi igazolással. 

Az Eurojackpot játék átvételi igazolásának a terminál általi beolvasása során a 

nyeremény ellenőrzése mellett a terminál lehetőséget biztosít az igazoláson 

szereplő játékok ismételt játékba küldésére. Az összes játékadat – beleértve a Joker 

számokat is –  meg fog egyezni az eredeti játékadatokkal. 

Az Eurojackpot játék újbóli játékba küldése átvételi igazolás alapján csak az adott 

napot legfeljebb 180 nappal megelőzően játékba küldött, a központi rendszerben 

tárolt és hozzáférhető játékokra működik. 

Átvételi igazolás alapján történő játékba küldéskor nincs lehetőség a játék 

módosítására, kizárólag teljes ismétlés lehetséges. 

(6) Az online terminál által a segédsorsjegy vagy „gyors tipp”vagy az online 

sorsjeggyel való újbóli feladás alapján adott átvételi igazolás minősül sorsjegynek. 

A sorsjegy tartalmazza: 

 a játékszervező megjelölését, székhelyét,  

 a játékba küldés helyét,  

 a számtáblákon megjátszott számokat, 

 a Joker játék megjátszásának szándékát,  

 további „Gépi játék” megjátszásának szándékát, 

 mely sorsolási eseményre érvényes,  

 a játék részvételi díját,  
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 az Eurojackpot segédsorsjegy 7 számjegyű nyomdai sorszámát, 

 a játékba küldés idejét,  

 az egyedi átvételi számot,  

a nyeremény-kifizetés helyét és idejét, valamint azt, hogy a nyeremények az SZJA-

val csökkentett értékben kerülnek kifizetésre. 

Tartalmazza továbbá kombinációs játék esetén a megjátszott kombinációk számát, 

„gyors tipp” esetén pedig a „GÉPI JÁTÉK” feliratot, valamint esetleg egy 

reklámfeliratot. 

(7) Az online játékban a játékba kerülés szempontjából kizárólag a központi 

rendszerben szereplő, minősített szolgáltató által kibocsátott időbélyegzővel 

ellátott adatok a bizonyító erejűek, amelynek játékadatai az Irányító Központokba 

megérkeztek, s az Irányító Központok azt nyugtázó üzenetben visszaigazolták. 

(8) A számítógépes online terminál által adott átvételi igazolás egyedi átvételi száma 

szolgál az Eurojackpot játék sorsjegyének azonosítására. Az online sorsjegy egyedi 

átvételi számának felépítése a következő: 

1-2. számjegy - Játékazonosító, értéke minden esetben: 01 

3-7. számjegy - A játékba küldés napjának az azonosítója. Az első két 

számjegy az évet, a második kettő a hetet, az utolsó pedig 

a hét napját jelöli. Az év azonosítója az 1990-től eltelt 

évek számát jelöli. Pl.: 24453 jelentése a következő:  

a játékos 2014. 45. hetének 3. napján játszotta meg  

a játékát. 

8-15. számjegy - A forgalmazó terminál azonosítási száma. Az első két 

számjegy a régió azonosítója, értéke minden esetben: 12.  

  A következő öt számjegye az értékesítő helyet, az utolsó 

számjegye pedig a terminálnak az adott értékesítő helyen 

belüli sorszámát jelöli. 

16-20. számjegy - A tranzakció egyedi sorszáma (a különböző játékoknak a 

beérkezési időpont sorrendjében a terminál által adott futó 

sorszám). 

21-26. számjegy - A rendszer által adott biztonsági kód. 

Az online sorsjegy egyedi átvételi számát egy 10 jegyű biztonsági szám előzi meg, 

mely az online játékszelvényen szereplő adatokból képzett ellenőrzőszám. A 

biztonsági szám alkalmas az online játékszelvény adatai integritásának és 

sértetlenségének utólagos ellenőrzésére. 

(9) Ha az SzZrt. biztonsági vagy technikai okokból, de a játékot nem érintő jelleggel a 

II.1.§(6) bekezdésben felsorolt biztonsági jellemzőket további biztonsági 

elemekkel ki szeretné egészíteni, vagy a II.1.§(8) bekezdésben ismertetett egyedi 

átvételi számot meg kívánja változtatni, akkor a változást széles körben meghirdeti, 

és a SZEF-nek 10 nappal korábban bejelenti. 
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2.§ A segédsorsjegy kitöltése 

(1) Az Eurojackpot segédsorsjegy 5 db számtáblát tartalmaz. Az Eurojackpot 

segédsorsjegy minden egyes számtáblájában egymástól függetlenül más-más 

számok játszhatók meg. A játékban való részvételhez a játékos a segédsorsjegy 

valamely számtáblájának összetartozó számmezőiben az 1-50-ig terjedő 50 

természetes számot tartalmazó számmezőjéből minimum 5, legfeljebb 11 számot 

választ, az 1-10-ig terjedő 10 természetes számot tartalmazó számmezőjéből 

minimum 2, maximum 8 számot, attól függően, hogy normál vagy kombinációs 

játékot kíván-e játszani. A kiválasztott számok számnégyzeteit külön-külön „X” 

jellel történő áthúzással vagy más, a terminál által egyértelműen olvasható jellel 

(pl.  O) jól láthatóan és minden kétséget kizáró módon kell megjelölni. 

(2) Kombinációs játékról akkor beszélünk, ha a játékos az „A” mezőn ötnél több 

és/vagy a „B” mezőn kettőnél több számot összesen minimum 8, maximum 13 

számot jelöl be kizárólag a segédsorsjegy első számtábláján.  

(3) A kombinációs játék alapjátékokra bontható. 

(4) A segédsorsjegy kitöltéséhez a piros szín árnyalatait kivéve bármely sötétszínű 

jelölő eszköz (pl. kék, fekete, sötétbarna színű golyóstoll, filc irón, nyomtatás stb.) 

igénybe vehető. A segédsorsjegy vonalkódos részén semmiféle javítás (pl.: 

radírozás, vakarás, átírás, stb.) nem lehet. 

(5) A játékszándéknak megfelelő adatok szereplése az online átvételi igazoláson a 

játékos felelőssége. 

(6) A nem szabályosan kitöltött segédsorsjegyek adatait, amennyiben ez lehetséges, a 

terminálkezelő a játékos kívánságának megfelelően szabályosra javítja, kivéve ha a 

játékos a hibákat nem az online terminál segítségével kívánja javítani. Átvételi 

igazolást csak a szabályosra javított játékadatokról ad a terminál. Nem javítható 

hiányosság esetén a játékosnak új segédsorsjegyet kell kitöltenie. 

(7) Az online terminál által adott átvételi igazoláson feltüntetett részvételi díj 

beszedéséért a terminálkezelő a felelős. A kitöltésnek megfelelően a részvételi díjat 

a terminál által adott átvételi igazolás átvételekor kell a terminálkezelő részére 

megfizetni. 

3.§ Nyeremények kifizetése 

(1) A kisnyeremények kifizetése készpénzben (forintban) történik legkésőbb a 

sorsolást követő hét második munkanapjától kezdődően. A kisnyeremények 

kifizetése az átvételi igazolás egyidejű bemutatása mellett bármelyik online 

terminállal rendelkező értékesítőhelyen megtörténhet Magyarországon. A 

kifizetéskor az értékesítőhely rögzíti a kifizetés tényét az átvételi igazoláson, ezt 

követően a játékosok az átvételi igazolást visszakapják. 

(2) A nagynyeremények kifizetése az SzZrt. által végrehajtott az I. és a II. 

nyerőosztály kivételével minden esetben forintban, átutalással történik, 

készpénzben történő nyereményfelvételre nincs lehetőség. Az I. és II. nyerőosztály 

nyereményösszegének kifizetése Euróban, átutalással történik, kizárólag olyan 
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Euró alapú deviza bankszámlára, amelyet Magyarországon működő bankban 

nyitottak. 

A nagynyeremények kifizetése nyereményigénylés elbírálását követően kiadott 

engedély alapján történik meg. Nyereményigénylés - a nyeremény nagyságától 

függően – az I.14.§(4) pontban leírtak szerint nyújtható be. 

(3) A nagynyeremény csak az átvételi igazolás birtokában, annak átadásával vehető 

fel. A nyereménykifizető és a nyereményigénylést átvevő értékesítőhely nem 

köteles vizsgálni, sem nagynyeremény, sem kisnyeremény esetén, hogy a bemutató 

az átvételi igazolást jogosan vagy jogtalanul tartja-e birtokában. 

(4) Az átvételi igazolásra, azaz a bemutatott átvételi igazolás ellenében kifizetett 

nyeremény jogtalan felvételéért az SzZrt. felelősséget nem vállal. 

(5) Az olyan átvételi igazolást, amely annyira sérült, hogy valódisága, ismertetőjelei 

minden kétséget kizáróan nem állapíthatók meg, megsemmisültnek kell tekinteni, 

arra nyeremény-kifizetés nem teljesíthető. 
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III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

(1) Az SzZrt. kizárja a játékos minden olyan káráért való felelősségét, amely harmadik 

személy által elkövetett bármely cselekmény, vis maior vagy egyéb, az SzZrt.-nek 

fel nem róható okból következik be. 

(2) Az SzZrt. címe: 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. (Levélcím: 1539 Budapest, 

Pf. 751.) 

(3) Megkeresések, panaszok az SzZrt. központjának és Értékesítési Régióinak címére 

küldhetők, ugyanitt kapható felvilágosítás a szerencsejátékkal kapcsolatos minden 

kérdésben. 

(4) Az Eurojackpot játékkal kapcsolatos közleményeket az SzZrt. rádió vagy televízió 

útján, illetve a napi sajtóban teszi közzé. 

(5) Az Eurojackpot játék szervezését az SzZrt. az engedély időtartama alatt bármikor 

befejezheti, ha az utolsó sorsolás befejezés időpontját közvetlenül megelőző 

sorsolás előtt a Szerencsejáték Felügyeletnek bejelenti és a játékosok részére 

meghirdeti. 

(6) Ez a Részvételi Szabályzat 2014. október 4. napjától érvényes és rendelkezéseit az 

ezt követően szervezett, Magyarországon értékesített Eurojackpot játékokra kell 

alkalmazni. Ezzel egyidejűleg a korábban jóváhagyott rendelkezések hatályukat 

vesztik. 

 

 

Budapest, 2014. szeptember 

 

 

SZERENCSEJÁTÉK ZRT. 

 

Az Eurojackpot játékot 

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Központi Hivatala 

Szerencsejáték Felügyeleti Főosztálya 

6781/4/2014. számú határozatában, 

2014. szeptember 26-án engedélyezte. 
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 5 + 3 3                    

 5 + 4 6                    

 5 + 5 10                  

 5 + 6 15                  

 5 + 7 21                  

 5 + 8 28                  

 6 + 2 6                    

 6 + 3 18                  

 6 + 4 36                  

 6 + 5 60                  

 6 + 6 90                  

 6 + 7 126               

 7 + 2 21                  

 7 + 3 63                  

 7 + 4 126               

 7 + 5 210               

 7 + 6 315               

 8 + 2 56                  

 8 + 3 168               

 8 + 4 336               

 8 + 5 560               

 9 + 2 126               

 9 + 3 378               

 9 + 4 756               

10 + 2 252               

10 + 3 756               

11 + 2 462               

Indexszám
Alapjátékok 

száma (db)
Részvételi díj*

1 920 Ft                             

3 840 Ft                             

6 400 Ft                             

9 600 Ft                             

13 440 Ft                          

17 920 Ft                          

3 840 Ft                             

11 520 Ft                          

23 040 Ft                          

38 400 Ft                          

57 600 Ft                          

80 640 Ft                          

13 440 Ft                          

40 320 Ft                          

80 640 Ft                          

134 400 Ft                        

Az Eurojackpot indulásakor egy alapjáték tervezett 

alapdíja 640 Ft, ami az Euró árfolyamától függően 

változhat!

201 600 Ft                        

35 840 Ft                          

107 520 Ft                        

215 040 Ft                        

483 840 Ft                        

295 680 Ft                        

*A részvételi díj kiszámításának a módja: 

alapjátékok száma x 640 Ft (alapjáték részvételi 

358 400 Ft                        

80 640 Ft                          

241 920 Ft                        

483 840 Ft                        

161 280 Ft                        

 


