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3.6 Ajándéksorsolás és promóciós játék együttes szervezése
Egy termékhez vagy szolgáltatáshoz kapcsolódóan ajándéksorsolás és annak nem minõ-
sülõ promóciós nyereményjáték együttesen csak akkor szervezhetõ, ha a két játékban a
részvételi feltételek és a nyeremények elkülöníthetõek egymástól. 

Példa az együttes szervezésre
Ugyanazon termék megvásárlása esetén lehetõség van a kapott kupon gyûjtõdo-
bozba történõ elhelyezéssel való visszaküldésére, illetve a játékba internet útján
történõ regisztrációval is jelentkezni lehet. 
Ha a nyeremények elkülönítésre kerülnek a szervezés közege alapján, azaz külön
nyereményt kap a papír alapú kupont visszaküldök és külön nyereményt az inter-
neten regisztrálók közül kisorsolt nyertes, akkor a hagyományos közeg szerinti já-
ték ajándéksorsolásnak minõsül, ehhez társul a bejelentési kötelezettség.

3.7 Folyamatosan szervezett ajándéksorsolás
Az ajándéksorsolás sajátos formája a folyamatosan szervezett ajándéksorsolás, amikor a
nyereményjáték idõtartamán belül többször és különbözõ idõpontokban tartanak sorso-
lást úgy, hogy a részvétel feltételei azonosak. Az ajándéksorsolás ilyen módon való szer-
vezésének elõnye, hogy az esetleg át nem vett nyereményeket a következõ idõpontban
újra lehet sorsolni. A játékot ilyen formában szervezni hosszú idõn keresztül bonyolított
játék esetében lehetséges.

Folyamatosan szervezett ajándéksorsolás esetében valamennyi sorsoláson azonos fel-
tételekkel lehet részt venni, a sorsolási idõpontokat úgy kell meghatározni, hogy a nye-
remények átvételére nyitva álló határidõt követõ 30 napon belül az át nem vett nyeremé-
nyek újrasorsolására sor kerülhessen. Abban az esetben, ha ugyanazon feltételekkel
szerveznek különbözõ idõpontokban sorsolásokat, de az elsõ és az utolsó sorsolás kö-
zött nem telik el a nyereményátadásra vonatkozó határidõ (általános szabályok szerinti
90 nap), nem beszélhetünk folyamatosan szervezett ajándéksorsolásról, mivel az át nem
vett nyeremények újrafelhasználására nincs mód. 

Példa a folyamatosan szervezett ajándéksorsolásra
Egy áruház fél éves akciót hirdet azon vásárlói részére, akik 10 000 forint felett
vásárolnak. Minden hónap utolsó napján sorsolást tartanak az addig beérkezett
sorsjegyek közül, a nyeremények minden esetben kerékpárok. A nyertesek a
nyereményüket 15 napon belül vehetik át.

I. A nyereményjátékok minõsítése
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Az akció folyamatosan szervezett ajándéksorsolásként bejelenthetõ, a szervezõ az át
nem vett nyeremények késõbbi idõpontban való ismételt kisorsolását biztosítani tudja.

Különbözõ gyümölcsleveket forgalmazó cég egy hónapos nyereményjátékot hirdet,
minden héten az addig beérkezett pályázatokból nyertest kíván kisorsolni. A nyere-
ményátadási határidõt 90 napban állapítják meg, a játékot folyamatosan szervezett
ajándéksorsolásként jelentik be az állami adóhatósághoz.
Figyelemmel arra, hogy a szervezõ nem tudja biztosítani az át nem vett nyeremé-
nyek újrasorsolását, a játék nem minõsül folyamatosan szervezett ajándéksorsolás-
nak. A játék hetente megtartott, külön-külön bejelentendõ ajándéksorsolás lesz.

A nyeremények átvételére nyitva álló határidõt követõ 30 napon belül, nyeremények
céljára fel nem használt nyereményeket játékadó címén a központi költségvetésbe kell
befizetni. A folyamatosan szervezett ajándéksorsolás utolsó sorsolásán van tehát a leg-
végsõ lehetõsége a szervezõnek arra, hogy a korábbi sorsolásokon kisorsolt, de nyertes
által át nem vett nyereményeket kisorsolja. Az utolsó sorsolást követõ nyereményátadá-
si határidõn belül a játékos által át nem vett nyeremény értékét játékadóként kell a szer-
vezõnek bevallani és megfizetni.

Amennyiben a játékot úgy szervezik meg, hogy azonos helyszínen egymást követõ
sorsolásokon résztvevõ sorsjegyeket elkülönítik és nem a megjelölt sorsolások idõpont-
jáig beérkezett valamennyi pályázatból történik a sorsolás a játék nem minõsül folyama-
tosan szervezett ajándéksorsolásnak. Ebben az esetben sorsolási idõszakonként külön-
külön ajándéksorsolásnak minõsül, amelyet külön-külön kell bejelenteni az állami adó-
hatósághoz. 

Példa a folyamatosan szervezett ajándéksorsolásnak nem minõsülõ akciókra
Egy barkácsbolt egész évben tartó nyereményjátékot hirdet azon vásárlók részére,
akik 5 000 forint felett vásárolnak. Minden hónapban, az adott hónapban beküldött
sorsjegyek között sorsolják ki a nyertesek, akik barkácsgépeket kapnak nyeremény-
ként.
A játék 12 db ajándéksorsolásnak minõsül, tehát havonta külön-külön bejelenten-
dõ játéknak tekintendõ.
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