
A Szerencseklub Kft. által üzemeltetett szerencseklub.hu weboldal 
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 

 
 
A szerencseklub.hu weboldal szolgáltatásai 
 

1. A szerencseklub.hu weboldal (továbbiakban: weboldal) ill. annak üzemeltetője által 
nyújtott alapszolgáltatás lottózó csoportok szerveződéséhez és működéséhez biztosít 
online felületet, megfelelő jogi és technikai környezetet. A létrejött csoportok 
megbízása alapján vállalja a megjátszandó szelvények feladását és a teljes játékfolyamat 
koordinálását, illetve valószínűségszámításon alapuló módszerekkel kidolgozott 
szelvénykombinációkat is elérhetővé tesz tagjai számára. A weboldal szavatolja a tagok 
számára felkínált kombinációk matematikai megalapozottságát.  

 
2. A weboldal üzemeltetője nem szervezője a szerencsejátékoknak, azokat a 

Szerencsejáték Zrt szervezi és bonyolítja le. A SzerencseKlub Kft. a weboldal regisztrált 
felhasználói számára biztosítja a Szerencsejáték Zrt. által szervezett ötös-, hatos-, és 
skandináv lottó, valamint Eurojackpot játékokban részt venni kívánó játékos-csoportok 
megszervezését, létrehozását, részükre meghatározott feltételekkel és kimenetelekkel 
rendelkező szám- és szelvénykombinációk kidolgozását. A SzerencseKlub Kft. nem végez 
pénzügyi tevékenységet. 

 
Az Általános Szerződési Feltételek célja 
 

3. Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy az Üzemeltető, és a 
Regisztrált Felhasználók - Klubtagok és Tagság nélküli regisztrált felhasználók 
(továbbiakban: Felhasználó) - közötti jogviszonyt meghatározza, a weboldalon használt 
fogalmakat és kifejezéseket értelmezze, valamit az Üzemeltető és Felhasználók jogait 
meghatározza. 
 

4. A weboldal használatának megkezdésével Felhasználó az ÁSZF-et ráutaló 
magatartásával elfogadja. 

 
Fogalmak  
 

5. Jelen ÁSZF-ben alkalmazott kifejezések alatt az alábbi jelentéstartalmakat értjük: 
a) Üzemeltető: SzerencseKlub Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1143 

Budapest, Stefánia út 61., cégjegyzékszám: 01-09-357391; adószám: 27924802-2-
42) 

b) Weboldal: a szerencseklub.hu domain név alatt található minden tartalom és 
szolgáltatás. 

c) Látogató: Mindenki, aki a weboldalt felkeresi.  
d) Regisztráció: Az a folyamat, melyben a Látogató a kért adatok megadásával 

hozzáférési jogosultságot szerez a weboldal teljes körű felhasználására. 
e) Egyenleg: olyan kimutatás, ami a Felhasználó befizetéseinek, költéseinek, 

nyereményeinek összesített egyenlegét mutatja. 



f) Kedvezménypont (KEPO): a Klubtag különböző aktivitása alapján járó, kizárólag 
üzletpolitikai kedvezmény igénybevételére felhasználható pont.  

g) Jutalék: a tagszervezői tevékenységet végző, Partneri Együttműködési Szerződéssel 
rendelkező Klubtagot e tevékenysége alapján megillető pénzösszeg. 

h) Jóváírás: a Felhasználó Egyenlegét vagy Kedvezménypontjait növelő folyamat.  
i) Felhasználó: bármely 18. életévét betöltött természetes személy, aki cselekvőképes, 

nem áll a szerencsejátékoktól történő eltiltás vagy önkorlátozás hatálya alatt, és a 
szerencseklub.hu weboldalra sikeresen regisztrált. 

j) Klubtagság: Felhasználó az általa fizetett díj ellenében különböző szintű klubtagsági 
csomagokat vásárolhat. Az egyes klubtagsági csomagok díját és az ahhoz tartozó 
szolgáltatásokat az ÁSZF 2. számú melléklete tartalmazza. 

k) Klubtag: az a Felhasználó, aki a szerencseklub.hu weboldalra történő sikeres 
regisztrációt követően valamely klubtagsági csomag rendszeres megvásárlásával 
havi tagsági díjat fizet.  

l) Partner Klubtag: Partneri Megbízási Szerződéssel rendelkező Klubtag.  
m) Standard Klubtag: Partneri Megbízási Szerződéssel nem rendelkező Bronze, Silver 

vagy Gold csomagra előfizető Klubtag. 
n) Player Klubtag: Player előfizetéssel rendelkező Klubtag.   
o) Aktív Hónap: tagsági díjjal rendezett hónap. 
p) Ajánló: bármely Akvizíciós tevékenységet végző Felhasználó.  
q) Meghívott: bármely 18. életévét betöltött természetes személy, aki még nem 

regisztrált tagja a SzerencseKlub közösségének, és valamely Klubtag által – 
ajánlókóddal - meghívást kapott. 

r) Ajánló kód: a szerencseklub.hu weboldalra történő regisztráció kötelező eleme. Azt 
a Felhasználót reprezentálja és azonosítja, aki a SzerencseKlub közösségébe az 
újonnan regisztrált tagot ajánlotta, meghívta. 

s) Akvizíció: a SzerencseKlub közösségének új Felhasználókkal történő bővítésére 
irányuló tevékenység.  

t) Pozíció: egy részekre osztott lottószelvény legkisebb megvásárolható egysége. Egy 
Pozíció az ötös-, hatos- és skandináv lottó esetén a szelvény 1/100-ad része, 
Eurojackpot esetén 1/253-ad része. 

u) Lottókulcs: az adott játéktípus alapkombinációinak egy adott matematikai szűkítési 
elv szerint lecsökkentett szelvényszámú változatai, meghatározott feltételekkel és 
kimenetelekkel. 

v) SzerencseKlub Ticket: a SzerencseKlub tárgynyeremény sorsolásán való részvételre 
jogosító egyedi azonosítószámmal ellátott elektronikus jegy.  

w) SzerencseKlub Ticket-Rendszer: a SzerencseKlub Ticketek gyűjtésének és a 
tárgynyeremény sorsolásának szabályrendszere. 

x) SzerencseKlub Konzorcium: olyan polgári jogi társaság, melynek a tagjai 
Felhasználók, és amelyet egy Csoportos Játék együtt történő megjátszására, a 
nyeremény felosztásának és a játék egyéb körülményeinek szabályozása céljából 
hoznak létre.  
 
 
 
 



A weboldal regisztráció nélküli használata 

7. A Weboldal regisztráció nélküli böngészése, az azon található információk megismerése 
bárki számára ingyenesen biztosított. A Weboldal szerzői jogi védelem alatt áll, annak 
arculati elemei és szövegei csak az Üzemeltető előzetes engedélyével használhatóak fel. 
 

8. Üzemeltető a Weboldal előzetes megállapodás hiányában történő ajánlásáért vagy 
népszerűsítéséért díjazást nem fizet. 
 

9. A Weboldal használatát megkezdő Felhasználó ráutaló magatartásával elfogadja a jelen 
ÁSZF a weboldal használatára vonatkozó rendelkezéseit. A Weboldal és szolgáltatásai 
működésével kapcsolatos valamennyi, a weboldalon közzétett tájékoztatás a jelen ÁSZF 
részét képezi, és minden Felhasználóra kötelező érvényű. 

 
Regisztráció, adatmódosítás, törlés 
 

10. A weboldal teljeskörű használatához regisztráció szükséges, mely csak olyan 18 év feletti 
természetes személy részére lehetséges, aki cselekvőképes, nem áll a 
szerencsejátékoktól történő eltiltás vagy önkorlátozás hatálya alatt. Amennyiben az 
Üzemeltető tudomására jut, hogy Látogató a regisztráció során az e pontban írtaknak 
való megfeleléséről valótlan nyilatkozatot tett, az adott Felhasználó regisztrációja 
haladéktalanul törlésre kerül, jogosult továbbá Felhasználóra hárítani valamennyi olyan 
kára megtérítését, mely Felhasználó e valótlan nyilatkozatára vezethető vissza. 
 

11. Egy Felhasználó kizárólag egy Regisztrációval rendelkezhet. A nyeremények kifizetése 
során Üzemeltető jogosult ügyfélazonosítást végezni s a kifizetést megtagadni, 
amennyiben a nyereményre jogosult Felhasználó okmányaiban szereplő és a 
regisztráció során megadott adataiban lényeges eltérés mutatkozik. A regisztráció 
ingyenes, azáltal szerződés jön létre Felhasználó és Üzemeltető között, melyet 
elsődlegesen az ÁSZF szabályoz. 

 
12. A regisztráció során Látogató megadja azt a felhasználói nevét (becenevét) melyet a 

weboldal és szolgáltatásainak használata során saját azonosítására használni szeretne. 
A felhasználói név lehet valós, vagy kitalált, annak célja az, hogy Felhasználót a játékok 
során a többi felhasználó előtt, illetve az egyes játékokra létrejövő szerződésekben 
azonosítsa. Üzemeltető Felhasználó regisztrált személyes adatait sem másik 
Felhasználónak, sem 3. személynek nem adja ki – kivéve az adatkezelési tájékoztatóban 
írt speciális eseteket. Felhasználó tényleges nevét a többi Felhasználó vagy 3. személy 
csak abban az esetben ismerheti meg, ha Felhasználó azt felhasználói névként állította 
be. 
 

13. A regisztráció során Látogató köteles megfelelő nehézségű, és bonyolultságú jelszó 
megadására, hogy más számára ne legyen lehetséges a felülethez való jogosulatlan 
hozzáférés. Jelszóváltoztatásra bejelentkezés után bármikor lehetőség van a 
weboldalon. A regisztrációs adatok kitöltését követően Látogató egy e-mailben kapott 
linken keresztül - e linkre kattintva – tudja megerősíteni e-mail címének valódiságát, és 
ezt követően jogosult bejelentkezni a weboldalon.  
 



14. A regisztráció során Látogató elolvassa és magára vonatkozóan elfogadja az ÁSZF-et. Az 
ÁSZF megszegése esetén Üzemeltető jogosult Felhasználót írásban – a megadott e-mail 
címen felszólítani magatartása abbahagyására, illetve változatlan magatartás mellett 
fiókja törlésére. A felhasználói fiók ezen okból történő törlése esetére Üzemeltető kizár 
minden jogi utat, és követelést, továbbá kizár minden követelést az elmaradt 
nyeremények kapcsán is. Felhasználó, regisztrációja törlésével lemond Üzemeltető 
javára az egyenlegéről, az ott található összegről.  

 
15. Felhasználó a regisztrációjával elfogadja, hogy Üzemeltető értesítő e-maileket küldjön 

e-mail címére. Az értesítő e-mailek küldése kikapcsolható bejelentkezés után az 
"Beállításaid" menüpontban.  
 

16. A Regisztrációt Felhasználó bármikor törölheti, bejelentkezés után az Beállításaid 
menüpontban. A törlés azonnal megtörténik abban az esetben is, ha Felhasználónak van 
folyamatban lévő játéka, vagy egyenlege pozitív. Felhasználó a regisztrációja törlésével 
lemond Üzemeltető javára az egyenlegéről, az ott található összegről, illetve az 
esetleges folyamatban levő játékainak későbbi nyereményéről. 
 

17. A havi klubtagsági díj meg nem fizetésével a következő tagsági díjjal rendezett hónapig 
a klubtagsági jogviszony szünetel. Felhasználó ebben az időszakban a Weboldal 
alapszolgáltatására jogosult.  

 
Felhasználói és Üzemeltetői jogok, kötelezettségek 
 

18. Felhasználó a sikeres regisztráció követően jogosult a Weboldal alapszolgáltatásának 
használatára. Felhasználó köteles betartani az ÁSZF-ben foglaltakat, köteles annak 
megfelelően, rendeltetésszerűen használni a Weboldalt.  
  

19. A Weboldal tagsági díj megfizetése nélkül is biztosít hozzáférést, és pozíció alapú 
csatlakozási lehetőséget a csoportos játékokhoz. Egy Pozíció ára 9 Ft,-.  
 

20. Klubtag a Weboldal alapszolgáltatásának használatán felül a Klubtagsággal járó 2. számú 
melléklet szerinti extra szolgáltatásainak használatára is jogosult.  

 
21. Ha Felhasználó az Üzemeltetőnek vagyoni vagy nem vagyoni kárt okoz a nem 

rendeltetésszerű használatból adódóan, akkor az Üzemeltető jogosult ezt szankcionálni, 
és a megfelelő hatóság intézkedését kérni.  
  

22. Felhasználó köteles a Weboldal szolgáltatásait a hatályos jogszabályokkal összhangban 
igénybe venni. Amennyiben bármely hatóság, vagy Felhasználó részéről olyan jelzés 
érkezik, melyből megalapozottan valószínűsíthető a Weboldal használatával, vagy az 
adott szerencsejátékkal kapcsolatos jogsértés, úgy az Üzemeltető 

Ø jogosult a Felhasználó hozzáférésének korlátozására, és 
Ø jogosult a Felhasználó egyenlege terhére történő kifizetéseket felfüggeszteni. 

 
 
 



Akvizíciós tevékenység, üzletpolitikai kedvezmények 
 

23. Valamennyi Felhasználónak lehetősége van barátai, ismerősei körében a weboldalt 
népszerűsíteni, oda új tagokat toborozni. Ezt a tevékenységet Üzemeltető a Partner 
Klubtag esetében a Partneri Megbízási Szerződéshez kapcsolódó a „SzerencseKlub 
Közösségépítésének Érdekeltségi és Motivációs Szabályzata” című dokumentumban, 
míg Standard és Player Klubtagok esetén jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint elismeri, 
amennyiben az ajánlott 3. személy maga is Klubtag lesz.  

 
24. Felhasználó a toborzáshoz a Weboldal Ajánló kód menüpontjába belépve tud Ajánló 

kódot vagy komplett ajánlói linket generálni. Amint a Meghívott a Weboldalra 
beregisztrált és Klubtaggá vált, az ajánló Standard vagy Player Klubtag ezen új Klubtag 
minden teljes hónapra vonatkozó tagsági díj befizetéséből új Player Klubtag esetén 300,- 
forintnak, új egyéb Klubtag esetén 1 800,- forintnak megfelelő Kedvezménypont 
jóváírást kap.  

 
25. Az aktuális üzletpolitikai kedvezmények részletes feltételeit az Üzemeltető a weboldalán 

közzéteszi. 
 

26. A Klubtag különböző aktivitása után SzerencseKlub Ticketekre is jogosult, ezek 
gyűjtésére vonatkozó szabályokat a Weboldalon közétett aktuális SzerencseKlub Ticket-
rendszer tartalmazza.  
 

27. Azon Klubtagokkal, akik számlaképesek és a játékok mellett a tagtoborzás révén további 
jövedelmet is szeretnének realizálni, az Üzemeltető külön megállapodást köt, melynek 
részleteit a SzerencseKlub Partneri Megbízási Szerződés és az ahhoz kapcsolódó 
SzerencseKlub Közösségépítésének Érdekeltségi és Motivációs Szabályzata tartalmazza.
  

Klubtagsági díjak 
 

28. A SzerencseKlub tagjai tagsági viszonyuk fenntartásának feltételeként tagdíjat fizetnek. 
A tagdíj mértéke 

a) Player klubtag esetében:  1 990 Ft/hó 
b) Bronz klubtag esetében:   5 690 Ft/hó 
c) Silver klubtag esetében:   6 990 Ft/hó 
d) Gold klubtag esetében:   8 690 Ft/hó 

 
Az egyes klubtagságok feltételeit, illetve az azzal járó jogosultságokat az ÁSZF 2. számú 
melléklete tartalmazza. Az ellenszolgáltatás teljes összege a számlázási időszakra 
vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza, kivéve az esetleges kifizetési igények 
teljesítése során felmerülő tranzakciós költséget, illetve a Klubtag által önkéntesen, a 
klubtagság keretein belül, de nem díjmentesen igénybe vehető csoportos játékok 
részvételi díjait.  

 
 
 
 



Befizetés – az egyenleg feltöltése, tagsági díj rendezése 
 

29. Felhasználó az egyenlegét azonnali átutalással tudja feltölteni az „Egyenleged” 
menüpontban írtak szerint, az ott szereplő bankszámlára történő azonnali átutalással, az 
egyedi azonosítást biztosító közlemény rovat megadásával.  
 

30. A klubtagsági díj megfizetése a tárgyhónap kezdetét megelőző 8. napon kiküldött 
díjbekérő alapján azonnali átutalással történik.  

 
31. Klubtag jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Kedvezménypontjai 

a díjbekérő kiküldése előtt, az általa választott klubtagsági csomag díjának 
kiegyenlítéséhez ténylegesen érvényesített üzletpolitikai kedvezményként 
automatikusan beszámításra kerüljenek legfeljebb a tagsági díj mértékéig.  

 
32. Klubtag jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a díjbekérő 

kiküldése előtt, az általa választott klubtagsági csomag 31. pont szerinti üzletpolitikai 
kedvezménnyel csökkentett díját Üzemeltető az Egyenlege terhére – egyenlegének 
függvényében részben vagy egészben - automatikusan elszámolja.  

 
33. A klubtagsági díjról kiküldött díjbekérő a Klubtag által választott klubtagsági csomag 31. 

pont szerinti üzletpolitikai kedvezménnyel csökkentett díjának, Klubtag Egyenlegének 
terhére el nem elszámolt maradványösszegét tartalmazza, amennyiben az nem nulla.  

 
Egyenleg - a befizetések, nyeremények és egyéb jóváírások kezelése 
 

34. Felhasználók a rendelkezésükre álló pénzeszközökről – befizetések, nyeremény-
jóváírások, üzletpolitikai kedvezménypontok – bejelentkezés után az "Egyenleged" 
menüpontban kaphatnak részletes tájékoztatást. Táblázatos formában, dátum és időpont 
szerint rendezve megtekinthetik az egyenlegek változását, a terhelések vagy jóváírások 
összegeinek és jogcímeinek feltüntetésével. 

 
35. Felhasználók nyereményét, illetve a játékokban történő részvételre befizetett összegeket 

Üzemeltető elkülönített letéti számlán kezeli. 
 
Kifizetés az egyenlegről 
 

36. Felhasználó mindenkori egyenlege terhére kérhet kifizetést az Üzemeltetőtől. A kifizetés 
kizárólag átutalással történhet. 

 
37. Felhasználó számára kifizetés az alábbi feltételek együttes megléte esetén lehetséges: 

a) a kifizetendő összeg eléri a 10.000, - (tizezer) forintot; 
b) Felhasználó megadja az átutalás fogadásához szükséges saját, magyarországi 

pénzintézet által vezetett bankszámlájának adatait; 
 

38. A 200.000, - (kettőszázezer) forintot meghaladó kifizetés esetén az Üzemeltető 
képviselője a kifizetési jogosultját azonosítja a a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 



rendelkezései szerint. Az azonosítás személyesen, vagy táv-azonosítással történhet. Az 
azonosítás keretében az Üzemeltető képviselője Felhasználó személyazonosságát, 
okmányainak érvényességét és korábbi nyilatkozatainak valódiságát ellenőrzi. 

 
39. A kifizetési igényeket az Üzemeltető 8 napon belül teljesíti. Nyeremény kifizetése esetén 

az összeg kifizetésére akkor kerülhet sor, ha azt a Szerencsejáték Zrt. a nyereményt elérő 
konzorcium képviselője részére kifizette. 

 
40. A kifizetés tranzakciós díja Felhasználót terheli, az a kifizetett összegből levonásra kerül. 

A tranzakciós díj mindenkori mértéke megegyezik az Üzemeltető bankjának mindenkori 
tranzakciós díjával.  

 
SzerencseKlub Játékok 
 

41. Üzemeltető a Felhasználók számára biztosítja a Szerencsejáték Zrt. által szervezett ötös-, 
hatos-, és skandináv lottó, valamint Eurojackpot játékokban részt venni kívánó játékos-
csoportok megszervezését, létrehozását, részükre meghatározott feltételekkel és 
kimenetelekkel rendelkező szám- és szelvénykombinációk kidolgozását. Az egyes játékok 
leírása és a részvétel feltételei a szerencseklub.hu weboldalon megtalálhatók, illetve jelen 
ÁSZF 1. számú mellékletét képezik. 

 
42. A játékokban való részvétel önkéntes, ugyanakkor a Klubtagok játékoktól való önkéntes 

távolmaradása klubtagsági díjkedvezményre vagy visszatérítésre nem jogosít. 
 

43. A csoportos játékok esetén a játékban részt venni kívánó Felhasználókból az Üzemeltető 
polgári jogi társaságot (konzorcium) hoz létre. A konzorcium tagja magánszemélyként az 
Üzemeltető képviselője is, aki a konzorciumvezetőként ellátja a szelvények előzetesen 
megadott kombinációk szerinti kitöltését, játékba küldését, az esedékes játékdíjak 
kifizetését, illetve a nyereményeket átveszi és azokat a konzorciumi tagok között 
részesedésük arányában szétosztja. Valamennyi konzorcium létrejöttéről a tagság 
véglegessé válásakor elektronikus szerződés készül, mely rögzíti a konzorcium célját, a 
konzorcium tagjait, az általa játékba küldött szelvények adatait, illetve nyeremény esetén 
a tagok abból való részesedésének arányát. 

 
44. Azon játékokhoz, melyekhez a Klubtagok a klubtagságuk keretein belül nem 

csatlakozhatnak díjmentesen, a Tagsági jogviszonnyal nem rendelkező regisztrált 
felhasználókhoz hasonlóan az Egyenlegen feltüntetett összeg terhére történő kifizetéssel 
lehet csatlakozni. Amikor egy Felhasználó valamely fizetési kötelezettséggel járó játékhoz 
csatlakozik, vagy egy Klubtag ilyet indít, az általa a játékra fordítandó összeg az 
Egyenlegen zárolásra kerül. Amennyiben az Egyenlegen nincs meg a teljes játékra 
fordítandó összeg, úgy a játék indítása, illetve az ahhoz való csatlakozás visszautasításra 
kerül. A játékhoz való csatlakozás nem visszavonható, mert az a többi csatlakozott játékos 
érdekeit sérti, illetve alkalmas a csoportos játék meghiúsítására. Amennyiben a játék 
megfelelő számú csatlakozó hiányában esetlegesen nem valósul meg, a zárolt összeg az 
Egyenlegre visszavezetésre kerül és újra felhasználható. 

 

 



Elállási jog 

45. Az Üzemeltető, mint szolgáltató Felhasználó számára a weboldal díjköteles extra 
szolgáltatásait kizárólag a jelen ÁSZF elfogadásával járó regisztráció és a klubtagsági díj 
megfizetése esetén teszi teljes egészében hozzáférhetővé. E körülmény miatt a 
teljeskörű szolgáltatás a Klubtag kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdődik meg, 
melyre tekintettel a Klubtag, mint fogyasztó tudomásul veszi, hogy őt a 45/2014. (II. 26.) 
Korm. rendelet szerinti elállási jog nem illeti meg. 

Jótállás 

46. Üzemeltető, mint szolgáltató nem forgalmaz a kötelező jótállás körbe tartozó 
fogyasztási cikket így nem jótállásra köteles. 

Szerzői jogi nyilatkozatok 

47. A szerencseklub.hu weboldal, az ahhoz tartozó domain és a weboldalon megjelenített 
valamennyi szöveges tartalom és képi megjelenítés, arculat az Üzemeltető szellemi 
terméke, mely szerzői jogi védelemben részesül. 

Felelősség kizárása 

48. Üzemeltető törekszik arra, hogy Felhasználók számára az egészséges mértékű 
játéklehetőséget közvetítse, illetve biztosítsa, ezért ehhez mérten minden elkövet azért, 
hogy Felhasználókat a túlzott szerencsejáték kockázatairól tájékoztassa, illetve abban a 
rendelkezésére álló eszközökkel meggátolja. Mindezek ellenére előfordulhat olyan eset, 
mely valótlan nyilatkozattétellel vagy egyéb módon Üzemeltető intézkedéseit kikerüli, 
ezen esetekre és az abból származó valamennyi vagyoni- és egyéb hátrányért való 
felelősségét az Üzemeltető kizárja. 
 

49. Kizárja a felelősségét az Üzemeltető arra az esetre, ha bármely Felhasználó azért esik el 
nyereménytől, mert a megadott lottószámok ill. számkombinációk játékba küldése 
során vétett nyilvánvaló adminisztrációs hiba (pl. számelírás) okán nem a Felhasználó 
által megadott, vagy az Üzemeltető által megjelölt lottószámok ill. számkombinációk 
kerültek ténylegesen megjátszásra.  
 

50. Kizárja minden felelősségét az Üzemeltető arra az esetre is, ha a Szerencsejáték Zrt. által 
üzemeltetett, a szelvénykombinációk játékba küldésére szolgáló szerencsjatek.hu 
weboldal elérhetetlensége vagy bármely más hibája folytán a számkombinációk játékba 
küldése nem teljesíthető megfelelően.  
 

51. Kizárja a felelősségét az Üzemeltető valamennyi olyan esetre is, amikor a megadott 
lottószámok ill. számkombinációk játékba küldése nem Üzemeltetőnek és nem az adott 
játéknál eljáró Konzorciumvezetőnek felróható okból nem teljesül, vagy nem teljesül 
megfelelően. Ideértve különösen, de nem kizárólag a Vis maior esetek, balesetek, 
technikai hibák stb.  



Felelősség korlátozása 

52. Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy a weboldalon végzett valamennyi 
tevékenységének kihatásaiért saját maga vállalja a felelősséget. 
 

53. Üzemeltető abban az esetben vállal kötelezettséget garantált nyeremény elérésére, 
amennyiben a megalakult csoport által megjátszott lottókulcs feltételei teljesülnek, és 
annak kimenete olyan találati garanciát tartalmaz, amely adott játéktípust illetően 
Szerencsejáték Zrt. Játék Részvételi Szabályzata alapján nyeremény kifizetésével jár. 
Minden egyéb ezirányú igényérvényesítést eleve kizár. 
 

54. Az Üzemeltető semmilyen szerződéses viszonyban nem áll a Szerencsejáték Zrt-vel, így 
bármely, e szolgáltató által szervezett szerencsejátékból eredő igény vagy panasz 
közvetlenül e szervezettel szemben érvényesíthető, kivéve, ha a csoportos játékból 
eredő igény miatt maga a konzorcium lép fel nevezett szervezettel szembeni igénye 
érvényesítésére. 
 

Változtatás joga 

55. Az Üzemeltető jogosult előzetes bejelentés nélkül megváltoztatni a weboldal tartalmát, 
formátumát, mely azonban nincs kihatással Felhasználók játékjogaira, már megfizetett 
tagdíjaikra és az egyenleggel szembeni kifizetési igényeikre. 
 

56. Az Üzemeltető fenntartja a jogot jelen ÁSZF előzetes tájékoztatást követő egyoldalú 
módosítására. A tervezett módosításokat az Üzemeltető weboldalán előzetesen 
közzéteszi. 

Panaszkezelés 

57. Az Üzemeltető a szolgáltatással kapcsolatos esetleges panaszokat az 
uzenet@szerencseklub.hu e-mail címen fogadja, azokat 8 napon belül megvizsgálja, és 
a megoldási javaslatáról a panaszost tájékoztatja.  

58. Amennyiben Felhasználó vagy más panaszos a kivizsgálással, vagy a javasolt megoldással 
nem ért egyet, úgy a lakóhelye szerint illetékes fővárosi, vagy megyei kormányhivatalhoz 
fordulhat. A fővárosi kormányhivatal, illetve a megyei kormányhivatalok elérhetősége a 
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek linken található. Amennyiben a 
Klubtag panaszával a Békéltető Testület eljárását kívánja kezdeményezni, úgy erre az 
alábbi szervnél van lehetősége:  
Pest Megyei Békéltető Testület (székhely: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.; 
postacím: 1364 Budapest, Pf.: 81; telefon: +36 1 2690 703; e-mail: 
pmbekelteto@pmkik.hu; honlap: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/). A 
Klubtagot megilleti a bíróság előtti jogérvényesítési jog is, az eljárni jogosult bíróságról 
és az eljárás megindítására vonatkozó szabályokról a www.birosag.hu weboldalon 
található információ. 

Záró rendelkezések 



59. A felek a jelen szerződésben, illetve a közöttük létrejött egyéb eseti megállapodásban 
nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok 
rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

60. Az ÁSZF-ben rögzítettek szerint Felhasználókat, illetve Klubtagokat illető jogok és 
kötelezettségek nem átruházhatóak, nem engedményezhetőek, az ilyen 
megállapodáshoz való hozzájárulását Üzemeltető előzetesen kizárja, illetve 
Felhasználók és Klubtagok jogátruházásra irányuló egyoldalú nyilatkozatainak 
teljesítését előzetesen visszautasítja.  
 

61. Felhasználó kijelenti, hogy a regisztráció során jelen ÁSZF-et elolvasta, megértette, azt 
magára nézve kötelezőnek fogadja el. 
 
 
 

Budapest, 2020. 10.01. 

Szerencseklub Kft. 

  



1. számú Melléklet 
 

A SzerencseKlub Felhasználói részére szervezett játékok 

 

EGYÉNI JÁTÉK 

A SzerencseKlub-tól független egyénileg, a Szerencsejáték Zrt. fogadóirodáiban Felhasználó 
által közvetlenül megjátszott valamely lottójáték.  

Az Egyéni Játék függetlenségét nem befolyásolja, ha az, a szerencseklub.hu által rendelkezésre 
bocsátott valamely lottókulcsban szereplő kombinációs szelvények részben vagy egészben 
történő felhasználásával történik. 

CSOPORTOS JÁTÉK 

A szerencseklub.hu weboldalon a Klubtagok, illetve Üzemeltető által indítható, kettő vagy több 
Felhasználó együttes részvételével megjátszott lottójáték.  

Típusai: 

a) Szelvényes játék: kizárólag szelvény(ek) megvásárlásával lehet csatlakozni a csoportos játékhoz. 
Kizárólag Klubtagok részére elérhető.  

b) Vegyes játék: szelvény(ek) és Pozíció(k) megvásárlásával egyaránt van lehetőség csatlakozni a 
csoportos játékhoz. Minden Felhasználó részére elérhető. 
 

Valamennyi csoportos játékban legalább egy szelvény vagy pozíció erejéig Üzemeltető 
képviselője is részt vesz, ennek keretében ellátja Üzemeltető által az ÁSZF-ben biztosítani vállalt 
feladatokat. 

A kiválasztott játéktípusban (ötös-, hatos-, skandináv lottó és Eurojackpot), speciális 
kombinációval vagy anélkül, meghatározott szelvényszámmal megjátszott lottójáték indítója a 
játék megjátszáshoz szükséges összes lottószelvény vagy Pozíció csak egy általa kívánt részét 
vásárolja meg. A fennmaradó szelvények és/vagy Pozíciók tetszőleges része bármely Klubtag 
által szabadon megvásárolható, a tagsági jogviszonnyal nem rendelkező Felhasználók pedig 
kizárólag Pozíciók vásárlásával csatlakozhatnak a játékhoz. A legalább 1 szelvényt vagy Pozíciót 
megvásárló Felhasználók lesznek az adott játékra megalakuló Csoport tagjai. A vásárlás 
fedezetét a SzerencseKlub az Egyenlegek terhére zárolja, és amennyiben a megadott határidőig 
az indított játékhoz szükséges valamennyi szelvény/Pozíció gazdára talál, a Csoportos Játék 
létrejön, és a zárolt összegek az Egyenlegekből levonásra kerülnek. Amennyiben a megadott 
határidőig a Csoportos Játékhoz szükséges összes szelvény/Pozíció nem kerül maradéktalanul 
megvásárlásra, a Csoportos Játék meghiúsul és a zárolt összegek feloldásra kerülnek. 

Csoportos Játék esetén az Üzemeltető szavatol azért, hogy a létrejött Csoportos Játékhoz az 
adott játék valamennyi szükséges szelvényét megfelelő időben ténylegesen játékba küldi. 



A Csoportos Játék összes nyereménye a megvásárolt szelvények/Pozíciók darabszámának 
arányában kerül felosztásra a csoport tagjai között. A nyeremény jóváírása a nyertes 
Felhasználók Egyenlegén a hatályos ÁSZF szerint történik.  

KLUBLOTTÓ 

Egy speciális, mind a négy játéktípus (Ötöslottó, Hatoslottó, Skandináv Lottó, Eurojackpot) 
minden játékán garantáltan induló, az Üzemeltető által kezdeményezett Csoportos Játék. A 
SzerencseKlub minden Simple Klublottó Játék során 100 Klubtagonként megjátszik egy - saját 
kombináció szerinti számokkal rendelkező - szelvényt az adott játéktípusban, továbbá minden 
Grande Klublottó Játék során 100 tagonként 5-5 szelvény megjátszására kerül sor. 

Grande Klublottó Játék: játéktípusonként az utolsó játék a tárgyhónapban. 

Simple Klublottó Játék: a tárgyhavi utolsó játékok kivételével minden játéktípus minden játéka 
a tárgyhónapban.  

Részvétel feltétele: A Klublottó játékaiban való részvétel Klubtag számára külön díjfizetési 
kötelezettséggel nem jár, ugyanakkor az adott játékra történő eseti regisztrációhoz kötött. A 
szerencseklub.hu weboldalon történő bejelentkezést követően játéktípusonként egy 
kattintással lehet regisztrálni a játékok számsorsolását megelőző nap 23:59-ig. Minden játékra 
külön regisztráció szükséges. Regisztráció hiányában Klubtag az adott játékban elért 
nyereményből nem részesül. 

Csoportképzés metodikája: minden Klublottó Csoport egy adott játéktípus egy adott játékának 
megjátszására alakul. Klubtag a regisztráció során automatikusan abba a csoportba kerül, 
amelyikben adott pillanatban a legkevesebben vannak. Egy csoport maximális létszáma 100 fő. 
Így az adott játéktípus egy adott játékára létrehozott Klublottó Csoportok száma (C) az arra 
regisztrált Klubtagok számának (RK) függvényében: C = RK/100 hányados felső egészrésze.  

A nyeremény felosztása: egy adott Klublottó Csoport tagjának nyereménye = adott Klublottó 
Egységérték x a Klubtag érvényben lévő Klublottó Szorzószáma.  

Klublottó Szorzószám: a Klublottón elért nyeremény felosztásakor az egyes tag részesedését 
meghatározó szorzószám, melynek értéke az aktuális hónapra megfizetett tagsági díj típusától 
függ. A hatályos Klublottó szorzószámok: Player: 1; Bronze: 1; Silver: 2; Gold: 3. 

Klublottó Egységérték: egy Klublottó Csoport összes nyereményének és tagjai Klublottó 
Szorzószámai összegének hányadosa a nyeremény devizanemében kifejezve. 

A Nyeremény jóváírása a nyertes Klubtag Egyenlegén a hatályos ÁSZF szerint történik. 

Közös szabályok 

A SzerencseKlub minden Csoportos Játékhoz egy polgári jogi társaságot hoz létre 
(továbbiakban: Konzorcium). A Konzorcium olyan polgári jogi társaság, melyet a tagjai egy 
Csoportos Játék együtt történő megjátszására, a nyeremény felosztásának és a játék egyéb 
körülményeinek szabályozása céljából hoznak létre, és amelyre a polgári jogi társaság szabályai 
érvényesek. 



Valamennyi Csoportos Játékra történő jelentkezés lezárását követően egy elektronikus 
formában előállított és egyedi azonosítóval ellátott, valamennyi tag által megismerhető 
konzorciumi szerződés készül, mely tartalmazza a játékhetet, a játék típusát, a játékban részt 
vevő Felhasználók felhasználónevét, illetve a nyereményből való részesedésük arányát, illetve 
a játékba küldött szelvényeket. A konzorcium tagja és vezetője a SzerencseKlub által erre felkért 
magánszemély (továbbiakban: Konzorciumvezető), aki a konzorciumi tagok képviseletében a 
szelvényeket megjátssza, az esedékes díjakat megfizeti, illetve a nyereményt átveszi és a tagok 
közötti felosztását elvégzi. A Konzorciumvezető e tevékenységéért díjazásban nem részesül, 
ugyanakkor a tevékenységével összefüggésben felmerülő banki tranzakciós költségek számára 
megtérítésre kerülnek. 

 

EGYÉB JÁTÉKOK 

Egyszámjáték 

A szerencseklub.hu weboldal heti közösségi játéka. Minden játékos az adott hétre kiválaszt egy 
természetes számot 1 és 1 000 000 között. Minden vasárnap 0:00-kor az a játékos nyer, aki a 
legkisebb olyan számot választotta, amit rajta kívül senki más nem választott. A játékra jogosult 
Klubtagok a klubtagsági csomagjuktól függően (Bronze/Silver/Gold) 1/2/3 számot küldhetnek 
játékba hetente. Részvétel feltétele: legalább Bronze Klubtagság.  

 


