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SZERENCSEHELYEK ÓBUDÁN

Lottózó a Kerék utcában

Az 1991-ben alakult Szerencsejáték Zrt. 260 lottózójának egyike a Kerék utca 32.-ben máig nagy forgalmat bonyolító 
szaküzlet. A tízemeletes lakóház aljában működő „szerencsegyár” napjainkban is a III. kerület egyik legnépszerűbb 
lottózója, nem csoda, hogy a rendszeres játékosokból egy kis közösség formálódott az évtizedek alatt.

PR A Kerék utcai lottózó az 1990-es évek közepén többször is 
megkaphatta a legnagyobb forgalmú üzlet elismerést a Sze-
rencsejáték Zrt. vezetőségétől.
A totózók, lottózók 1993-ig postai úton adták fel szelvénye-
iket, ezért is számított mérföldkőnek a gépesített szerencse-
játék értékesítés megjelenése, hiszen attól kezdve a játékosok 
átvételi igazolást, tehát egyértelmű garanciát kaptak a befize-
tésükről. A Kerék utcai dolgozók nemcsak az új  technikával, 
de személyiségükkel és széleskörű ismereteikkel is segítették 
a komoly játékosokat, akik így megszerették az értékesítő he-
lyet. Még Dorogról is akadt rendszeres játékosuk. A totózók 
alkalmazottai segítettek az új játékok szabályainak  megismer-
tetésében is, így a fogadók  gyorsan megkedvelték a  többszám-
táblás, öthetes, kombinációs játékformákat, a Jokert, valamint 
a Góltotót is.
A fejlődésnek mindig vannak ellenzői, ez alól a szerencsejáték 
sem kivétel. Az 1993-ban indult gépesített feldolgozás hírét 
sokan szkeptikusan fogadták, amely bizonytalanságot a más 
területen szerzett tapasztalataik támasztottak alá. A szintén 
ekkortájt bevezetés alatt álló gépesített gyógyszertári szolgál-
tatásban ugyanis a sorban állók hosszasan nézegethették a 
patikákban kifüggesztett udvarias tájékoztató táblát: „Kedves 
vásárlók, szíves türelmüket kérjük a lassú kiszolgálás miatt, 
ugyanis számítógéppel dolgozunk.” A Szerencsejáték Zrt. 
azonban nem feledkezett meg arról, hogy a játékosok ideje is 
drága, ezért saját számítógépes szerencsejáték rendszerüket 
úgy tervezték meg, hogy a sok új játék és játékmód ellenére 
is gyorsabb legyen a kiszolgálás. A rendszer bevezetése előtt 
a lottózókban dolgozó munkatársaiknak alapos oktatáson és 
szigorú vizsgákon kellett részt venniük. Mivel a Kerék utcaiak 
ebben is kimagaslóan teljesítettek, a gépesítés kiépítésében is 
kiemelt szerep jutott az óbudai lottózónak. 
1993 decemberében indult az ország tizenöt lottózójában 
az online rendszer, de az első időszakban egyedül a Kerék 
utcai fogadóhelyen várta a vendégeket egyszerre több ter-
minál. A nevezetes első héten az ország összes új terminálján 
együttesen 41.315 darab szelvényt játszottak meg, ám fél év 
alatt a terminálok száma és a rajtuk játékba küldött szelvé-
nyek száma is jelentősen megnövekedett. 
Természetesen a játékosok számára alapvetően nem a termi-
nálokról, hanem a nyereményekről szól a szerencsejáték, tehát 
érdemes megemlékezni a Kerék utcai lottózó egyik nagy nyer-
teséről, aki a 1990-es években 7 millió forintot nyert 13+1-es 
totó találattal. A lottózó legendáriuma szerint a szerencsés 
totózó kedvenc kiskocsmájában beszámolt a törzsközönségnek 

a nyereményt hozó szerencsés szisztémáról és az összegről is. 
Bár nem létezik biztos nyerő módszer, az ő rendszerében le-
hetett valami, vagy csak a szerencse állt a próbálkozók mellé, 
mert hamarosan egy újabb 13+1-es totószelvényt adtak fel a 
Kerék utcában. A nyeremény ezúttal 6 millió forint volt. 
Vadászné Mayer Judit több, mint tíz éve dolgozik a lottózó-
ban, így már számos alkalommal találkozott olyan szerencsés 
játékossal, aki nagyobb összeget nyert náluk. Bizonyos érték-
határ felett már egy különleges telefonszámon kell jelentkezni 
a nyerteseknek, de egy négytalálatos szelvényért járó nyere-
mény ügyeit általában a helyszínen is el tudják intézni. Az 
első pillanatban hatalmas meglepetés jelenik meg a nyertesek 
arcán, hosszú másodpercekbe telik, míg  a csodálkozás helyét 
átveszik az örömmel járó hangok és gesztusok. Öröm ide, bol-
dogság oda, a nagy nyertesek gyakorlatilag soha sem térnek 
vissza a lottózóba, hogy egy csokor virággal vagy egy doboz 
bonbonnal üdvözöljék az ott dolgozókat, de talán érthető  is 
az óvatosságuk. 
– Rengeteg lehetőség van nyerni: az Ötöslottó, Hatoslottó, 
Skandináv lottó és az EuroJackpot mellett ott a Kenó, a Lu-
xor, a Puttó, tucatnyi különféle sorsjegy és a nagyon népszerű 
Tippmix – sorolja Vadászné Mayer Judit. – A különféle sport-
ágakkal kapcsolatos játékok részvevői között van a legtöbb 
„szakértő”, de itt is sokan bízzák a véletlenre vagy a megér-
zéseikre tippjeiket. 
A lottózók közül, akik öt, hat vagy hét számjegy kiválasztásá-
ban hisznek, az egyik jellegzetes típus, aki állandó számokkal 
játszik. Olyan is akad, aki még a nagyszüleitől „örökölt” öt 
számot teszi meg hétről-hétre. Több alkalommal is találkozott 
olyan játékossal, akinek négy találatot hozott a kitartása. A fia-
talabbak azonban ma már szívesen bízzák a számok kiválasztá-
sát a terminálra vagy a mobiltelefonjukra. 
 – A lottózó alkalmazottai sincsenek kizárva a játékból – vilá-
gosít fel Judit, aki hébe-hóba maga is kitölt egy Ötöslottót, bár 
rájuk azért szigorú szabályok vonatkoznak. Saját maguk nem 
adhatnak fel szelvényt, csak a kollégájuk segítségével tehetik 
meg tétjeiket. Bár eddig elkerülte a komolyabb nyeremény, 
szeret játszani, és évtizedes tapasztalata meggyőzte arról, 
hogy bármelyik fogadás járhat sikerrel, sőt olyan törzsvendé-
ge is akad, akit többször is meglátogatott a szerencse. 

(A cikk elkészítését a Szerencsejáték Zrt. támogatta.)
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