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SZERENCSEHELYEK ÓBUDÁN

Lottózó az Új Udvarban

Idén márciusban ünnepelte 60. születésnapját az Ötöslottó, amit a Szerencsejáték Zrt. számos rendkívüli nyere-
ményakcióval tett emlékezetessé. Az Új Udvar Bevásárlóközpont földszintjén lévő fogadóiroda vezetője különösen 
örül az évfordulónak, mert ilyenkor a szokásosnál is több boldog vendéggel találkozik. 

PR A hatvan évvel ezelőtt indult játék első öttalálatosát hazánkban 
özvegy Ring Sándorné érte el. A hatvanhat éves asszony 23, 
26, 33 és 37 éves gyermekei, illetve saját életkorát játszotta meg 
az akkor 3 forint 30 fillér árú szelvényen, melynek révén 855 
ezer forinttal gazdagította a családi kasszát. A nyeremény ak-
kori értékét mutatja, hogy 1957-ben egy kiló cukor ára 7 forint, 
a kenyéré 96 fillér volt, a normál benzin literjéért pedig 1 forint 
60 fillért kértek.  
Három évvel később, 1960-ban az év 15. sorsolásán három 
nyertes szelvényt találtak, de valójában 
két nyertes örülhetett szerencséjének. 
Az egyik szerencsés játékos ugyan-
is mindkét szelvényén ugyanazt az öt 
számot jelölte be. A boldog duplázó egy 
bányász 16 éves leánya, Kovács Ildikó 
volt, aki így több mint egymillió forin-
tot nyert a 6, 11, 53, 59, 83 számokkal. 
Városi legendák szerint a lottózóból ha-
zatérve nem találta az igazoló szelvényt, 
ezért a biztonság kedvéért újra megját-
szotta a kiválasztott számokat.  
Az első autóért zajló lottó külön sorso-
lás főnyereménye egy Wartburg 311-es 
gépkocsi volt, amelynek egy akkor 13 
éves kunszentmártoni fiú, Molnár Tibor 
lett boldog tulajdonosa. Arról nem szól a fáma, hogy ki vezette 
a kocsit, de a nyeremény valóban örökre megváltoztatta életét, 
hiszen az autószerelést választotta szakmájának – derült ki egy 
húsz évvel későbbi interjúból.  
Az első magyarországi lottómilliárdot, egészen pontosan 
1 059 489 762 forintot 1999-ben nyerte meg egy szerencsés 
kezű fogadó. Azóta született egy újabb rekord: minden idők leg-
nagyobb hazai Ötöslottó-nyereménye 5 milliárd 92 millió 890 
ezer 758 forint volt, amit 2003-ban fizettek ki a 4, 15, 46, 49, 
59 számokra. 
Ekkora nyereménnyel ugyan még nem találkozott, de tízmillió 
forintot érő szelvényt már fogott a kezében Kócza Kinga, aki 
egy éve vezeti a Bécsi u. 38–44. szám alatt található 404. lottó-
zót az Új Udvar Bevásárló Központban. 
–  Előtte egy kávézóban dolgoztam, ahol a tulajdonos szeretett 
volna lottózót is nyitni – mesélte Kinga –  Letettem az ehhez 
szükséges vizsgát, és elkezdtem a fogadószelvényekkel dolgoz-
ni. Mivel megtetszett az a munkakör, „szerencsét próbáltam” a 
Szerencsejáték Zrt.-nél, és fel is vettek. Helyettesként kezdtem, 
ahogy mindenki a cégnél, egy évig változó munkahelyeken dol-

goztam aszerint, hol volt éppen szükség helyettesítőre. Aztán 
kaptam egy állandó helyet, ahol a legjobb tudásom szerint vé-
geztem a munkám, amit talán a feletteseim is értékeltek, így 
kerültem ebbe a beosztásba. 
Arra a kérdésre, hogy milyen tulajdonságokra van szüksége an-
nak, aki ezen a területen szeretne sikeres lenni, a talpraesettséget 
és a naprakész tudást említette. Nagyon fontos a személyes kap-
csolat kialakítása a vendégekkel – tette hozzá az üzletvezető, amit 
azonnal igazolt is a valóság. Egy negyvenes úr lépett be az ajtón, 

hangos – Megjöttem, Kinga!  – köszönés-
sel. Látszott rajta, hogy ide szívesen tér 
be megtenni fogadásait.  – A vendégeink 
többsége szereti, ha barátságosan fogad-
juk – folytatta Kinga – Nagyon kedves 
kapcsolat alakult ki például az idősebb 
törzsvendégeinkkel, akik többnyire tős-
gyökeres óbudaiak. Ők általában lottóz-
nak, és amig kitöltik a szelvényt, vagy 
ellenőrizzük a gépen, van-e nyeremény 
a játékszelvényeiken, megbeszéljük, mi 
újság az unokákkal, és ők hogy érzik ma-
gukat.  Sok huszonéves is jár hozzánk, 
akiket leginkább a Tippmix érdekel, velük 
is már-már baráti a viszonyunk. 
– Azok is örülnek, akiket néhány ezer 

forintos nyereménnyel jutalmaz meg a jószerencse, de volt már 
dolgom olyan játékossal is, akit tízmillió forinttal lepett meg 
Fortuna. Talán azért szeretem ennyire a munkámat, mert sok-
szor élhetem át mások őszinte örömét – mesélte az üzletvezető.  
Ezek a pillanatok különösen gyakran fordulnak elő az olyan 
időszakokban, mint a hatvanadik születésnap, amikor rengeteg 
rendkívüli nyereményakció is van – folytatta Kinga. – Sokan 
talán nem is tudják, hogy ilyenkor az át nem vett nyeremé-
nyeket forgatja vissza cég, hiszen az így felgyülemlett össze-
get természetesen nem tartja meg a Szerencsejáték Zrt.  Kinga 
időnként maga is megtesz néhány számot, csak a játék kedvéért, 
de igazán nagy nyereményt még nem ért el. Arra a kérdésre, 
hogy abbahagyná-e a munkát, ha megütné a főnyereményt, 
gondolkodás nélkül nemmel válaszolt. Talán venne egy házat 
a Balaton-felvidéken, de egyébként nem változtatna az életén. 
Nem kizárt, hogy kedvenc tájára költözne a fővárosból, mert 
fiatal kora ellenére vonzza a nyugalom, de biztos, hogy azon a 
vidéken is találna lottózót, ahol folytathatná munkáját.  

(A CIKK ELKÉSZÍTÉSÉT A SZERENCSEJÁTÉK ZRT. TÁMOGATTA.)Fo
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