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Autónyeremények, nyereményautók a 
Kádár-korszakban 

 
 
 
A korszak 
 
Az 1956-os forradalom után Magyarország politikai vezetői előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a 
lakosság számára bizonyos engedményeket kell tenni, szakítani kell az addigi értelmetlen 
szigorral, és megszorításokkal, ellenkező esetben borítékolhatók újabb véres események. Ezek 
az engedmények, a társadalommal szemben gyakorolt gesztusok, gyakorlatilag az élet minden 
területét felölelték, de leginkább a lakosság életszínvonalának emelése állt a középpontban. 
Az életszínvonal növelése a javak gyarapodásán keresztül is megmutatkozott. A kádári 
megvesztegető politika az egyén anyagi felemelkedését elismerte, sőt támogatta. 
A növekvő átlagkeresetek már rövid idő elteltével a tartós fogyasztási cikkek vásárlása felé 
fordították a lakosság érdeklődését. Egyre többen engedhették meg maguknak a 
hűtőszekrényt, a televízió készüléket, a motorkerékpárt, és a személygépkocsit. Tekintve, 
hogy ezek közül a személygépkocsi volt a legértékesebb, annak birtoklása, később már a 
típusa is státuszszimbólummá vált. 
Az 1958-as évtől kezdődően a magánautó vásárlásnak megszűntek az adminisztratív korlátai, 
így elméletileg bárki autótulajdonos lehetett, akinek megvolt a rávaló pénze. Autót vásárolni, 
főként új autót vásárolni azonban a szocialista hiánygazdálkodás keretei között, nem volt 
egyszerű. Bürokratikus ügyintézés, évekig tartó várakozás, korlátozott típusválaszték 
jellemezte a Kádár-korszak autókereskedelmét. Érthető hát, ha a lakosság igyekezett más 
módon új gépkocsihoz jutni. A kezdetben valóban elhanyagolható magán importot itt nem 
említve, erre csak egyetlen törvényes mód kínálkozott: nyerni. 
A következő sorok a Kádár-korszak autónyereményeinek történetét mutatják be, a 
konszolidáció kezdetétől az 1990-es rendszerváltásig. 
 
 
1. A Lottó és nyereményei 
 
Ahogy az a bevezetőben is olvasható, 1956 megtorlási hulláma után a politikai vezetés már 
arra is ügyelt, hogy reményt ébresszen azokban, akik nem hagyták el az országot, 
bebizonyítsa, hogy itthon is érdemes élni, dolgozni, mert meglesz az eredménye. A gazdasági 
helyzet általános állapotától függetlenül elsőként, amolyan kedélyjavító intézkedésként, egy 
1956. december 29-i kormányhatározat alapján, 1957-ben megjelent a Lottó játék. 
A Lottó játéknak már voltak hagyományai Magyarországon, de a 40-es évek végétől, az 
ideológiai csűrés-csavarás jelentősen átalakította. A Tervkölcsön, és az 1955-ig jegyezhető 
Békekölcsön nem szerencsejáték volt ugyan, de rendeztek sorsolásokat, amelyeken a kötvény 
névértékének sokszorosát lehetett megnyerni. 
1957. január 17-én a pénzügyminiszter, a 4/1957. számú rendeletében Országos 
Takarékpénztárt bízta meg a lottójáték szervezésével, és lebonyolításával. Az OTP-n belül 
létrejött a Sportfogadási és Lottó Igazgatóság (SLIG). A rendszeres heti lottósorsolások közül 
az elsőt 1957. március 7-én rendezték, és a játék mind a mai napig tart, Ötöslottó néven. 
Kezdetben a szelvények eladásából befolyt összeg 40%-a a költségvetést illette, 60%-a pedig 
a nyereményalapba kerül. 
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Bizonyos játékhetek szelvényei között minden hónapban jutalomsorsolást tartottak, amelyen 
értékes nyereménytárgyakat sorsoltak ki. Első lépésben meghatározták, hogy a hónap melyik 
két játékhetének szelvényei vesznek részt a sorsoláson, és csak azok között sorsoltak. Egy 
hónapban 4-5 játékhéttel számolva, a számsorsoláson nyeretlen szelvények nagyjából felével 
még lehetett nyerni valamilyen jutalomtárgyat. A rendes sorsolásoktól függetlenül, először 
1962 decemberében rendeztek rendkívüli jutalomsorsolást, újabb játékhetek szelvényeinek 
részvételével. Alapesetben tehát minden évben 12 rendes, és néhány (1968-ban 5!) rendkívüli 
sorsolást tartottak, de nem volt ritka a külön akciókban meghirdetett lottójátékok sorsolása 
sem. Ezek a külön akciók már csak azért is népszerűek voltak, mert mindegyik után tartottak 
jutalomsorsolást, tehát az alap Lottóval ellentétben, itt minden egyes nyeretlen szelvény 
tulajdonosának volt még egy esélye; tovább reménykedhetett a szerencsében. Az 1990-ig tartó 
időszakban ezekre az alábbi elnevezéseket használták: 
 Emlék Lottó 
 Extra Lottó 
 Fortuna Lottó 
 Inter Lottó 
 Jubileumi Lottó 
 Nemzetközi Olimpiai Sportlottó 
 Tele Lottó 
 TV Lottó 

 
Az, hogy milyen alkalomból 
indítottak külön akciót, többé-
kevésbé a szelvények eladási 
statisztikájától függött. Ha 
valamelyest alábbhagyott a lottózási 
kedv, –például a nyaralások 
időszakában– akkor várható volt egy 
TV Lottó, egy Jubileumi Lottó, vagy 
valamilyen Sport Lottó megjelenése. 
Érdekesség, hogy a TV Lottó 
elnevezés 1971 szeptemberéből 
onnan ered, hogy annak sorsolását a 
Magyar Televízió is közvetítette. 
Később már mindegyik heti húzást 
műsorra tűzték, ám a külön akciók 
egyikének ez az elnevezése 
megmaradt. Az első akciós lottó 
(Jubileumi Lottó) jutalomsorsolását 
1966. október 10-én tartották. 
Mai szemmel kissé 
elcsodálkozhatunk a korabeli 
nyereménytárgyakon, amelyek 
között megtalálhatók voltak a 
különböző mezőgazdasági gépek, 

lovas szekerek, hangszerek, fényképezőgépek, és vásárlási utalványok. Nem szabad azonban 
elfelejteni, hogy 1957-ben a lakosság ellátása közszükségleti cikkekkel, nem állt magas 
színvonalon. Ebből következik, hogy a „Tetőtől talpig felöltözhet” utalvány, vagy az 
„Éléskamra” –ami gyakorlatilag élelmiszer nyeremény volt– valóban értékesnek minősült. A 
kisebb-nagyobb nyereménytárgyak a Lottó (azelőtt Minőségi) áruház árukészletét képezték, 
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ezért a nyereményeket ott lehetett beváltani Az élelmiszercsomagokat pedig a Nagykörút és a 
Rákóczi út sarkán, az akkor éjjel-nappalinak nevezett, ma is meglévő élelmiszerboltban kellett 
átvenni. 
Természetesen a jutalomsorsolások valódi álomnyereménye a családi ház vagy az öröklakás 
volt. A budapesti nyereménylakások a 60-as évektől nem véletlenszerűen kiválasztott, és a 
szervező Országos Takarékpénztár által megvásárolt lakások voltak, hanem kimondottan erre 
a célra épített házak lakásai. A budapesti városkép egyik jellemző elemeként ma is állnak 
ezek, többek között a Frankel Leó utcában, a Kárpát utcában, a Margit körúton, és a Baross 
téren. Nevük is utal az eredetükre; Lottóház. 
A játékszabályok szerint, ha a kisorsolt ingatlanokért vagy nyereménytárgyakért bizonyos 
időn belül nem jelentkezett a nyertes, akkor már nem támaszthatott igényt a nyereményre. 
 
 
Még autót is! 
 
A nyerhető lakások után a személygépkocsi következett a vágyott dolgok rangsorában, annál 
is inkább, mert a lakásokkal ellentétben, 1957-ben magánszemély csak külön engedély 
birtokában vásárolhatott személygépkocsit. Hiába volt valakinek elegendő pénze egy új 
autóra, akkor sem biztos, hogy kapott engedélyt a vásárláshoz. Ezt a szigorú, és értelmetlen 
szabályt végül 1958. április 15-én oldotta fel a 29/1958 számú Kormányrendelet, ám a Lottó 
első jutalomsorsolását egy évvel korábban, 1957. április 5-én tartották. Ezen egy Wartburg 
311-es gépkocsi volt az egyik főnyeremény, amelyet egy akkor 13 éves kunszentmártoni fiú, 
Molnár Tibor nyert, aki ezzel egy időre az ország legismertebb iskolásává lépett elő. 
Érdekesség, hogy a Sportfogadás című lap 20 évvel később riportot készített vele, amelyből 
kiderült, hogy az autószerelést választotta szakmájának. 
 
„A kisfiú nem ül ugyan a volán mellé, nem utazza be kocsijával az országot, sőt kellemes 
hétvégékre sem indul vele, mégis határtalan örömmel fogadta szerencséje hírét. Hogy miért? 
Mert szüleinek régi vágyát teljesítheti, a kocsi árából hozzásegítheti őket, hogy Budapestre 
költözzenek s így a kis család minden nap együtt tölthesse szabad óráit. A kis Tibor édesapja 
ugyanis már régebben egy pesti KÖZÉRT-ben dolgozik s eddig csak hét végén lehetett együtt 
családjával.” 
Sportfogadás, 1957. április 28. 
 
„A dolog úgy kezdődött, hogy az édesapám, aki viszont már lottózott, engem küldött el, hogy 
megvegyem a szelvényeit. Magam csak annyit tudtam, hogy nyerni lehet velük. Na, ha nyerni 
lehet –gondoltam– veszek egyet én is magamnak a zsebpénzemből. Kitölteni azonban már 
nem tudtam. Hazavittem hát azt is, hogy az apám töltse ki a többivel együtt. 
Ezzel aztán a magam részéről le is zárult a dolog. Még a számhúzásról is megfeledkeztem, 
arról pedig, hogy tárgynyeremény-sorsoláson is részt vesz a szelvény nem is tudtam. 
Hanem aztán, néhány hét múlva, jönnek értem. Éppen egyik barátommal pecáztam a 
vízparton, Kunszentmártonban, ahol a nagyanyámnál éltem ebben az időben. Jönnek, hogy az 
OTP nyomoz utánam, mert feltehetően én nyertem a jutalomsorsolás főnyereményét, egy 
Wartburg személygépkocsit.” 
Sportfogadás, 1977. március 6. 
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Ez az eset nyilvánvalóan fejtörés elé állította a hatóságokat, mert nem elég, hogy a magánautó 
birtoklás nem volt kívánatos, még egy 13 éves gyerek tulajdonjogával is kellett kezdeni 
valamit, mindezt a közvélemény kényelmetlen figyelme mellett. Persze a hatóságnak jogában 
állt elnézőnek és engedékenynek lenni, így a magánautó birtoklást engedélyező rendelet 
megjelenéséig hátralevő egy évben, minden hónapban gazdára talált egy-egy nyereményautó. 
Az 50-es évek végén a lakosság túlnyomó többsége nem tudott különbséget tenni az egyes 
autótípusok között, de azzal mindenki tisztában volt, hogy az autó nagy érték. Ezért talán nem 
is zavart senkit, hogy több mint egy évig csak Wartburgot sorsoltak, abból is csak havonta 
egyet. A kezdeti Wartburg korszak parádés befejezéseként az utolsó négy sorsoláson egy-egy 
Wartburg Sport talált gazdára. Ebből az igazi ritkaságnak számító modellből alig 500 darabot 
gyártottak, és ma az autógyűjtemények egyik kedvenc darabja. 
Az akkori nyertesek nyilvánvalóan nem voltak tudatában milyen szerencse érte őket. A 
Sportfogadás című hetilap így tudósított két nyertes hozzáállásáról: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„A negyedik főnyeremény ezúttal is személygépkocsi volt, de sokkal teherbíróbb, modernebb 
és lényegesen nagyobb értékű az eddigieknél: a legújabb típusú sport Wartburg. 
Az irigyelt autótulajdonos pedig Lőrincz Sándorné, a Békéscsabai Ruhagyár varrónője. A 
fiatalasszony, akinek a férje is a Ruhagyárban dolgozik, elhatározta, hogy eladja a kocsit és 
családi házat vásárol Békéscsabán. Ez a szándéka bizonyára nem ütközik majd nehézségbe, 
hiszen ilyen szép kocsi még kevés szaladgál az országban, de annál többen vannak, akik 
«éppen ilyet» akarnának.” 
Sportfogadás, 1958. október 26. 
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„A «szerencse» fia, illetve lánya Auerback Ambrusné is. Az 52 éves takarítónő ugyanis 
Wartburg sportkocsit nyert a lottó legutóbbi jutalomsorsolásán, 1648596 szelvényével. 
–Természetesen nem tartom meg – mondja–, az én koromban már nem akar az ember új 
dolgokat tanulni, meg különben is sokba van egy autó tartása. Tudom, hiszen a férjem is, meg 
a bátyám is gépkocsivezető volt. Én inkább a bútoraimat cserélem ki a kocsi árából, néhány 
szép ruhát vásárolok, adok belőle mind a nyolc testvéremnek és rendbehozatom a Szolnok 
megyei Alattyán községben levő családi házat, amelyikben nekem is van egy részem.” 
Sportfogadás, 1958. november 23. 
 
Az első, nem Wartburg típust 1959. február 6-án sorsolták; egy Skoda Spartakot. Ezután nem 
kellett sokáig várni, és szeptember 4-én már két autót sorsoltak: egy Skoda Feliciát és egy 
Moszkvics 407-et. Természetesen az elegáns Skoda Feliciából mindössze öt talált így 
gazdára. A következő években a Moszkvics vált jellemző típussá, de a választék és a nyerhető 
mennyiség fokozatosan bővült. 
Akkoriban az új autók magánkereskedelmét a Csepel Kerékpár és Motorkerékpár 
Nagykereskedelmi Vállalat bonyolította. Különböző okok miatt ez a feladat meghaladta 
erejét, és ezt a tevékenységet már-már botrányos körülmények között, szervezetlenül végezte. 
Annak érdekében, hogy a nyeremények céljára szánt gépkocsik ne keveredjenek a többi 
eladásra szánt járművel, az OTP megvásárolta azokat, és a vállalat ezeket elkülönítve tárolta. 
Így többé-kevésbé biztosítva volt, hogy illetéktelenek ne szereljenek le róluk alkatrészeket, és 
valamivel gondosabban őrizzék. Az autók átvételekor nem a rendelkezésre álló készletből 
választott a nyertes, hanem egy bizonyos autót kapott meg (a kisorsoltat). A telepeken, a 
szabad ég alatt, hosszú ideig tárolt autók azonban nem lehettek kifogástalan állapotban, és 
szín szerint sem lehetett válogatni. A nyeremény mindig örömet szerez, de a különböző 
vérmérsékletű emberek nyilvánvalóan eltérő módon reagáltak a fennálló állapotokra. A 
reklamációk megelőzésére 1960 novemberétől már az autók alváz és motorszámát, (később 
raktári számát is) szerepeltették a nyereménylistákon, kizárva ezzel a válogatás lehetőségét az 
átadótelepen. Ez a rendszer 1963 februárjáig volt érvényben, ezután ismét csak a járművek 
típusát tüntették fel a nyereménylistákon. Érdekes módon az 1965. októberi sorsolás 
nyereménylistáján egy Skoda Octavia Kombi mellett ugyancsak feltűnt az alváz- és 
motorszám. 
Már 1962-ben tartottak rendkívüli jutalomsorsolást, de a szokásos havi alkalmakkor kisorsolt 
autók darabszámában az 1963-as év jelentette a fordulópontot. Míg addig csak elvétve fordult 
elő, hogy a havonta egynél több autó találjon gazdásra, a márciusi sorsoláson már négy autó 
volt terítéken. A havi rendes sorsolásokon megnyerhető autók éves mennyisége 1964-ben 54-
re emelkedett, majd ismét csökkenni kezdett és a havi 2-3 autó szintjén állandósult. A legtöbb 
autó, amit egy havi rendes sorsoláson kisorsoltak, 9 db volt (1964. február). 1957-1990 között 
mindössze egyetlen alkalommal fordult elő, hogy nem lehetett gépkocsit nyerni (1988. 
augusztus). 
 
„Az ország útjain 163 lottón nyert Renault, Moszkvics, Skoda, Fiat, Warszawa, Volga, 
Wartburg szaladgál. Házi statisztikusaink kiszámították, hogy ennyi személygépkocsi egymás 
mellé rakva, zsúfolásig töltené meg egyik legszebb fővárosi terünket, a Vörösmarty teret. 
Számítsuk még hozzá az 1075 motorkerékpár tulajdonosát, bízvást állíthatjuk, hogy a lottó 
nem kis mértékben járult hozzá az autó- és gépkocsipark növekedéséhez.” 
Takarékpénztári Híradó 1964. szeptember 
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A darabszámok éves eloszlása nagyjából egyenletes volt, csak bizonyos években figyelhető 
meg év végi, kisebb emelkedés. A különböző rendkívüli sorsolások, külön akciók azonban 
elmosták ezeket a különbségeket, mert már nem a Lottó tárgynyeremény sorsolás volt az 
egyetlen játék, ahol autót lehetett nyerni. A tíz éves évforduló után (1967) az lehet a 
benyomásunk, hogy már nem övezte akkora érdeklődés ezeket a havi sorsolásokat. A 
rendszeres havi autó tárgynyeremények darabszáma kettőn állapodott meg, és egy-két 
kivételtől eltekintve ez eltartott 1975-ig, amikor ismét változatossá vált. Végül 1989-től ismét 
állandósult a mennyiség; havi 3 lett. 
A típusválaszték a 60-as években valamivel változatosabb volt, mint kezdetben, de a már 
említett álmatag korszakban (1973. májustól 1977. júniusig) évek teltek el úgy, hogy 
kizárólag Lada 2101-es típust lehetett nyerni. Ehhez persze az is hozzátartozik, hogy 
akkoriban ez volt a legnépszerűbb típus, és óriási volt rá a kereslet. 
Érthető módon, szinte kizárólag a szocialista autóipar gyártmányait sorsolták, mind a havi 
rendes, mind a rendkívüli sorsolásokon. Az első, –ritka kivételnek számító– nyugati típusokat 
a mozgalmas évnek tekinthető, 1963-ban sorsolták; egy Renault 4-et és egy Fiat 1500-at. 
Üdítő kivételnek számított még a 60-as évek végén és a 70-es évek elején néhány Renault és 
Volkswagen 1300-as. A 70-es évek szürkesége után a 80-as évek második felében kezdtek 
megjelenni a nyugati típusok, jellemzően Volkswagen Golf, ám akkor sem tömeges 
mértékben. 
1982. július 1-jén, egy rendkívüli sorsoláson kísérletképpen nem egy bizonyos autót lehetett 
nyerni, hanem egy személygépkocsira szóló utalványt, 120 ezer Ft értékben. Ezzel választani 
lehetett egy Lada 1300S, egy Dacia 1310, és egy Trabant 601 Limuzin special között. 
Amennyiben a 120 ezer Ft nem nyújtott fedezetet a vételárhoz, akkor azt a vásárlónak kellett 
kiegészítenie. Később ez a rendszer általánossá vált a TV Lottó tárgynyeremény sorsolásain, 
és az utalvány összege egy új Dacia árával egyezett meg. Egészen 1985 végéig tartott ez a 
sorsolási gyakorlat, majd 1986-tól visszatért a régi rendszer. 
1988. október 29-én indult a Hatos Lottó, és az első tárgynyeremény sorsolást november 8-án 
tartották, amelyen egy Dacia 1310 TLX volt az első gépkocsinyeremény. Kezdetben 
kéthavonta, majd 1989 júliusától minden hónapban volt tárgynyeremény sorsolás két-két 
nyereményautóval. 
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A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság hetilapja, a Sportfogadás rendszeresen közölt riportokat 
a szerencsés nyertesekkel. Ezekben nem nehéz tetten érni a sugalmazott üzenetet, miszerint 
rendszeresen, lehetőleg nagy tételben kell játszani, hogy szerencse érjen valakit. 
 
„Az Ó utca 37 bejárata előtt álló nyereményautó körül nemcsak a két nyerő, hanem hat 
testvér, azok tizenhárom jókötésű fia és mutatós eladólánya is érdekelt. Hat éve játszik a 
család minden tagja. Az ifjak a szerencse apródjai, egymás sarkába hágva hordják-viszik 
Rétfalvinéhoz a szelvényeket: ez a jász nagynéni a szerencséjük «irányítója».” 
Sportfogadás, 1968. augusztus 25. 
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„A barátom, aki horgásztársam, mondta, hogy ne hagyjak ki egy hetet sem, mert úgy érzi, 
hogy idén valamilyen nagyobb nyereményhez lesz szerencsénk. Én ugyanis egy hónapot ki 
akartam hagyni a játékból. Szerencse, hogy hallgattam rá! –meséli boldogan a részleteket a 
nyertes, aki még soha nem nyert nagyobb összeget egyik játékon sem, pedig 1960 óta lottózik 
és totózik folyamatosan. 
A NOS [Nemzetközi Olimpiai Sportlottó] szelvényekből többet is vettem –meséli N.T. –Amerre 
csak jártam a városban, mindenütt vettem egy-egy szelvényt, nem szeretem egy helyről venni 
az egészet. Így gyűlt össze 25 darab.” 
Sportfogadás, 1979. július 8. 
 
„Lehetőséget kell adni Fortunának ahhoz, hogy kopogtathasson. Ezért Lottózom rendszeresen 
férjemmel együtt. Havonta három előfizetéses szelvénnyel játszunk. Először az uram volt az 
ügyintéző, de amikor új munkahelyre került, ott már problémássá vált a szelvények 
beszerzése. Ezért vettem át a dolgok bonyolítását. Kollégám felesége postás és ő «szállítja» 
nekem a lottót. Tőle értesültem arról is, hogy megnyertem a +1 Ladát. A «sárgaújságban» 
ellenőriztem a hír valódiságát. Ilyen jótékony stressz rég ért, mint amikor saját szememmel 
győződtem meg arról, hogy mit nyertem. Visítottam a gyönyörűségtől.” 
Sportfogadás, 1980. április 20. 
 
Az újságokban közzétett riportok alanyai természetesen mindannyian örültek a 
nyereményautóknak, de a váratlanul ért szerencse sokaknál kisebb-nagyobb gondot okozott; 
törhették a fejüket, mit is kezdjenek a nyakukba szakadt autóval, amihez fenntartási költség is 
társult. Például egy vidéki nyugdíjas házaspár ritkán mozdult ki otthonról, ezért a fiuknak 
adták a Kispolskit. Vagy a kisvárosi házaspárnak már volt autója, ezért a meglévőt el kellett 
adniuk, hogy helye legyen az új Wartburgnak. Azután a falusi fiatalembernek még nem volt 
autóra jogosítványa, ráadásul küszöbön állt a bevonulása, ezért a bátyjának adta használatra a 
Kispolskit. 
Az évi rendes és rendkívüli jutalomsorsolások, az akciós lottók mellett, már a 60-as évek 
derekától különböző alkalmi játékokat is szerveztek, amelyeknél szinte kizárólag 
személygépkocsi volt a főnyeremény. Itt meglehetősen színes volt a kép, mert nemcsak a 
Sportfogadási és Lottó Igazgatóság, hanem különböző áruházak, vállalatok, társadalmi 
szervezetek játékain is lehetett autót nyerni. 
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A rendes lottósorsolásokon felüli jutalomsorsolások, és egyéb akciók gyakoriságáról az alábbi 
táblázat ad összefoglaló képet. 
 

 
akciós 

lottóhúzás 
rendkívüli 

jutalomsorsolás 
egyéb 
akció 

összes 
ráadás 

1962  1  1 
1963  1 1  
1964  2  2 
1965  2  2 
1966 1  1 2 
1967  1 2 3 
1968  5  5 
1969 1 2 2 5 
1971 1 1 2 4 
1972 1  2 3 
1973   1 1 
1974 1  3 4 
1975   1 1 
1976   1 1 
1977 1  1 2 
1978 2 3 4 9 
1979 4  5 9 
1980 3  4 7 
1981 2  5 7 
1982 1  7 8 
1983 3  4 7 
1984 3  3 6 
1985 8  4 12 
1986 5  2 7 
1987 5  3 8 
1988 6  1 7 
1989 7   7 
1990 7   7 

 
 
Ezek az alkalmi akciók, pályázatok meglehetősen változatosak voltak abból a szempontból, 
hogy mit kellett a játékosoknak teljesíteniük, mégis található néhány jellemző kategória. A 
teljesség igénye nélkül, nézzünk ezekre néhány példát a nyereményautókkal együtt: 
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1) Áruházláncokkal kapcsolatos akciók 
 Bérlet a lottóban, nyeremény a Centrumban 1 db. Lada 
 Centrumban az előfizetéses lottószelvény 1 db. Lada 
 Szerencse a Centrumban 1 db. Lada 

Főleg a Centrum Áruházak hálózatával közös játékok fordultak elő, de a Skála „birodalom” 
kiépülésével már a Skála-lánc áruházai is bekapcsolódtak. Rendszerint valamilyen vásárlással 
és persze lottózással/totózással összefüggő játékokról volt szó, amelyeken a fődíj szinte 
kizárólag Lada típusú személygépkocsi volt, ami rangos játékot sejtetett. 
2) Év végi, karácsonyi akciók 

 Év végi Totó szerencse 1 db. Trabant 
 Karácsonyi ajándékelőleg a Lottón 1 db. Lada 1300 
 Szerencsés évzáró a Totón 3x1 db. Trabant 

Az év végi vásárlási lázban többen hajlamosak megfeledkezni a szerencsejáték 
szenvedélyükről. Ezért a SLIG vonzó akciókkal igyekezett ébren tartani a játékkedvet, 
amelyek fődíja általában egy felsőkategóriás, vagy többfordulós játék esetén, több olcsó autó 
volt. Egy ilyen karácsonyi akció keretében, 1974-ben egy aranyszínűre fényezett Ladát 
sorsoltak ki, ami minden valószínűség szerint óriási feltűnést keltett (Aranyvasárnap a 
Lottón). 
3) Közlekedésbiztonsági propaganda 

 Gyalogosan figyelmesen 1 db. Trabant 
 Két keréken is biztonságosan 1 db. Dacia 1310 TLX/Wartburg Standard/Trabant 

választható (a TV Lottó 1982-85 közötti sorsolási gyakorlata szerint) 
 Új közúti jelzőtáblák 1 db. Trabant 
 Zebrapályázat a Totón 1 db. Trabant 

Ezekben a játékokban a szerencsejáték szerepe másodlagos volt, mert főként a balesetek 
megelőzése volt a középpontban. Az állami vagy társadalmi szervek, szervezetek cselekvési 
programja szükségessé tette, hogy minden lehetséges eszközzel hassanak a közvéleményre, és 
egy autónyeremény erre a célra tökéletes volt. Tekintve, hogy ezen játékok mögött nem álltak 
komoly bevételi háttérrel rendelkező kereskedelmi cégek (áruházláncok), hanem csak állami 
szervek, nem engedhették meg maguknak nagy értékű autók sorsolását. Éppen ezért itt 
alacsony árfekvésű autókat lehetett nyerni, és azokból is csak egy darabot. Jellemző típus volt 
a Trabant, és a Polski Fiat 126-os. 
4) Sporttal kapcsolatos 

 Kerek a labda 1 db. Trabant 
 Öt karika pályázat 1 db. Lada 
 Öt labda, egy autó 1 db. Polski 126 
 Totó tizenegyes 1 db. Trabant 

Főleg a Totó játékhoz kapcsolódott, ahol az alapjátékon felül nem volt jutalomsorsolás. Ezt 
talán azzal lehet indokolni, hogy egy telitalálatos totószelvény valószínűsége lényegesen 
kedvezőbb, mint a Lottó esetén, magyarán sokkal könnyebb nyerni, tehát alacsonyabb rangú 
játéknak számít. A Lottó megjelenésével, és az ahhoz kapcsolódó jutalomsorsolásokkal a 
totózó játékosok némileg mellőzöttekké váltak, és a SLIG afféle fájdalomdíj képében, néha a 
Totóhoz kapcsolódóan is meghirdetett egy-egy akciót. A Totó labdarúgással kapcsolatos 
háttere eleve meghatározta, hogy azzal, esetleg más sporteseményekkel összefüggő játékok 
jelenjenek meg. A Totó sajnálatosan alacsonyabb rangjából következett, hogy csak elvétve 
sorsoltak értékesebb autót, így inkább egy Trabant vagy egy Polski Fiat 126-os volt a fődíj. 
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5) Társlap, anyavállalat, jótékonyság 
 Ország Világ lottózik 1 db. Polski 126 
 OTP tombolaparádé 1 db. Lada 
 SOS gyermekfalu 1 db. Daihatsu 

Ezeknek a játékoknak reklám vagy figyelemfelhívó szerepe volt. Amikor már nagyobb 
nyilvánosságot kapott a tény, hogy a politikai rendszer mégsem képes minden rászorulóról 
megfelelően gondoskodni, megjelentek a jótékonysági játékok. Ezeknél a játékoknál a 
nyereményautók értékét a hirdető döntése vagy az akció fontossága határozta meg. 
6) Utazás 

 Hét nyelven beszélő 1 db. Trabant 
 Járjon szerencsével 1 db. Trabant 
 Két négylevelűvel egy négykerekűt 1 db. Zastava 55 
 Szerencsés utazás 1 db. Trabant 

Valamilyen –nevükben legalábbis– utazással kapcsolatos játékok, amelyeken többnyire 
alacsony értékű autók voltak a nyeremények. 
7) Játékos kedvűek részére 

 Autót hoz a nyuszi 4 db. Lada 
 Borítékos sorsjeggyel nyereményskála 1 db. Trabant 
 Előzetes lottó szerencse 1 db. Moszkvics 2140 + lakókocsi 
 Nyereményszüret a Lottón 4x1 db. Lada 

A játékkedvet ébren tartó játékok általában bőséges, és nagy értékű nyereményeket ígértek. 
Többször felbukkantak a borítékos sorsjegyekkel kapcsolatos akciók, mert a Totóhoz 
hasonlóan ott is szerények voltak a nyeremények, és ezt valamivel ellensúlyozni kellett. 
Ennek megfelelően a borítékos sorsjegyek akcióján a legolcsóbb Trabant volt a főnyeremény. 
 
 
Vállalati akciók 
 
Jól jellemzi a szervezők 
gondolkodását és a kor 
szellemét, hogy egy 
vállalat gazdálkodását 
érdemben nem 
befolyásolta egy olcsó 
személygépkocsi 
elajándékozása, 
ugyanakkor óriási 
jelentőséggel bírt, mint 
reklám. Egyik ilyen 
emlékezetes akció volt 
1978-ban, és a rá 
következő években a 
Márka-kupakok gyűjtése. 
A Márka nevű szénsavas 
üdítőitalt gyártó cég akciót hirdetett, miszerint aki 50 darabot összegyűjt az üdítőital 
kupakjából, és beviszi azt a gyűjtőhelyre, akkor egy sorsjegyet kap, amivel a korszak 
álomautóját nyerheti meg. Egy ország lett hirtelen szenvedélyes kupak-gyűjtő. Reklámok 
jelentek meg a televízióban, a rádióban, lépten-nyomon plakátokba, újsághirdetésekbe 
ütköztek az emberek, és az 50 darab, addig szemétnek hitt kupakot már a 
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státuszszimbólumnak számító Ladaként látták a szemük előtt. A vendéglátóhelyek dolgozói 
kupak nélkül szolgálták fel az üdítőitalt, és ha a vendég ezt szóvá tette, már nem voltak vele 
olyan kedvesek. A gyerekek a járdát figyelték, van-e eldobott kupak, és számolták mennyi 
kell még az 50-hez. Szabályos őrület volt. 
Ezzel ellentétben, a vállalati akciók sorában inkább az volt jellemző, hogy valamilyen áru 
vásárlása esetén, vagy bizonyos időszakban járt csak a sorsjegy. Ezeknek az akcióknak célja a 
forgalom fellendítése, vagy a holtszezon veszteségeinek csökkentése volt. 

Előfordultak még kisebb jelentőségű, 
kereslet-élénkítő helyi akciók is, 
amelyeket az országos napilapokban nem 
hirdettek, mert nyilvánvaló, hogy egy 
Debreceni építőanyag telep autó fődíja 
kedvéért nem utazott senki oda Győrből 
több raklapnyi téglát vásárolni. 
 
 
 
 
 
 

„Bevált a TÜZÉP-nek a sorsjeggyel összekötött akciója is. Aki 600 forint értékben vásárolt 
tüzelőt, az kapott egy sorsjegyet is. Aki ennek az összegnek a kétszeresét fizette ki tüzelőre, az 
természetesen két sorsjegyhez jutott. A főnyeremény egy Zsiguli személygépkocsi, a további 
nyeremények: automata mosógép, hordozható cserépkályha, kemping kerékpár, továbbá ezer 
és ötszáz forintos vásárlási utalvány.” 
Délmagyarország, 1972. augusztus 23. 
 
 
Szervezetek nyereményei, pályázatok 
 
Nem a gazdasági tevékenység, hanem a figyelem felkeltése, esetleg jótékonykodás lehetett a 
célja azoknak a sorsolásoknak, amelyeket társadalmi szervezetek, egyesületek szerveztek. 
Ezekben az esetekben a sorsjegy ellenében nem volt szükség sem vásárlásra, sem valamilyen 
tárgy keresésére, vagy összegyűjtésére. Itt a sorjegyeket meg lehetett vásárolni, tehát egyfajta 
tombolaként működött. 
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A különféle újságok, magazinok is gyakran szerveztek játékos pályázatokat, amelyeken a 
fődíj egy személygépkocsi volt. Ehhez rendszerint valamilyen feladatot kellett megoldani, 
vagy hosszú időn keresztül a magazinban megjelenő ábrákat gyűjteni, ezzel is ösztönözve az 
újság vásárlását. Leggyakrabban az Autó-Motor című szaklap hirdetett ilyen pályázatokat, 
mert az autózás amúgy is lap profiljához tartozott. Ha pedig a pályázatok a 
közlekedésbiztonsággal is összefüggésben álltak, akkor annak már propaganda értéke is volt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A nyeremény átvétele 
Autó-Motor, 1979/18 

A játék kiírása 
Autó-Motor, 1978/7 
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Az Ötöslottó 1957-90 közötti időszakában, rendes havi sorsolásain összesen 930 db autót 
lehetett nyerni. Ezen felül további 300 db volt a rendkívüli sorsolások, külön akciók, és 
vállalati sorsjátékok keretében megnyerhető autók száma, tehát összesen kb. 1230-1250 db. 
Látható tehát, hogy ez a mennyiség elenyésző volt az összes újautó eladáshoz képest. 
Telitalálatos lottószelvényhez nem mindennapos szerencse segíti a játékosokat, de autót 
nyerni majdnem olyan ritka eseménynek számított. 
A típusok összesített versenyét a Lada vezeti 25%-os részesedéssel, ezt követi a Trabant és 
Moszkvics 15 és 14, majd szorosan mögöttük a Wartburg 12%-al, míg a Dacia már csak 8%-
ot ért el. Az egyéb kategóriában a külföldi típusok (főként Renault), valamint néhány 
Warszawa és Volga található. A külföldi típusok sorában a maga 2%-os értékével külön 
említést érdemel a Volkswagen, amely nem sokkal a rendszerváltás előtt szerepelt 
kimutatható mennyiségben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Egyebek között 505 db öröklakás, 590 db gépkocsi, 224 darab családi ház és üdülő. A 
legtöbb öröklakást, 60-at, 1958-ban sorsoltak ki, a legtöbb gépkocsit, 56-ot, 1964-ben és a 
legtöbb családi házat, 43-at, 1974-ben. Úgy tudni, hogy e tárgyak jelentős része 1-2 éven 
belül új gazdára találtak, gyakran értékük töredékéért. A nagy nyereményeken kívül az első 
húsz esztendő alatt még 2112 motorkerékpárt, 5531 mosógépet, 19 045 televíziókészüléket, 
valamint bútorutalványok és egyéb vásárlási utalványok ezreit sorsolták ki.” 
http://www.szerencsejatek.hu/otoslotto-jatektortenet 
 
A Lottón (mind az ötös, mind a hatos változaton) 1991. 10. játékhéttől véget ért a 
tárgynyeremény-sorsolások korszaka. 
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2. Gépkocsinyeremény betétkönyv 
 
Az 1957-től 1990-ig eltel évek alatt a különböző szerencsejátékokon megnyerhető, valamivel 
több, mint 1200 darab személygépkocsi sok nyertesnek szerzett örömet. Ez a szám azonban 
eltörpül az Országos Takarékpénztár által kibocsátott, Gépkocsinyeremény betétkönyv 
nyertesei mellett, hiszen a közel azonos időszakban több mint 81 ezer(!) gépkocsit sorsoltak. 
A Gépkocsinyeremény betétkönyv egy takarékossági forma, ahol a betétesek a pénzintézetnél 
elhelyezett betétjük után nem részesülnek kamatban, hanem időről-időre sorsoláson vesznek 
részt, amelyen személygépkocsit nyerhetnek. A betét kizárólag rögzített címletekben váltható, 
és minden egyes betét mindaddig részt vesz a sorsolásokon, amíg a betétes azt ki nem váltja, 
azaz egy betétkönyvvel többször is lehet nyerni. További érdekesség, hogy a betétkönyv 
kiváltásakor a betétes, még többszöri nyerés esetén is, visszakapja az elhelyezett betétjét, tehát 
a szerencsejátékokkal ellentétben nominál értékben itt nincs veszteség. 
Ettől függetlenül időről-időre, az adóhivatal részéről értelmezési különbségek adódnak, és 
ebből eredően viták lángolnak fel, hogy a Gépkocsinyeremény betétkönyv vajon 
szerencsejáték-e, és mint ilyen, sérti-e az állami monopóliumot. Legyen bármi is az igazság, 
ez a takarékossági forma 1961-től fogva mind a mai napig létezik és keresett befektetési 
termék. 
A Gépkocsinyeremény betétkönyv bevezetése zseniális ötletnek számított 1961-ben, hiszen 
egy személygépkocsi reményt keltő ígéretével irányította az anyagilag gyarapodó társadalom 
megtakarításait a gazdaság fejlesztéséhez. Nyilvánvaló, hogy embereket arra rávenni, hogy 
megtakarításaikat az 1956-os forradalmat leverő államra bízzák, nem lett volna ilyen 
egyszerű, ha bárki autóhoz juthatott volna, akinek rendelkezésre áll a vételár, vagy hitelt vehet 
fel. De mint ismeretes ez elsősorban nem a pénzen múlott, tehát az autó volt akkor a 
legédesebb méz a madzagon. 
A betétkönyvek bemutatóra szóltak, tehát névtelenek voltak, így bárki titokban tarthatta 
mennyit is vásárolt belőle, és senki sem firtatta az elhelyezett betét eredetét. 
A betétkönyvek jegyzése már 1961 elején megkezdődött, először csak 10000, majd 5000 Ft-
os címletekben. Betétkönyvet elsősorban az OTP fiókjaiban lehetett váltani, de később a 
takarékpénztári fiókokkal közös helyen működő takarékszövetkezetek és a postahivatalok is 
bekapcsolódtak a betétgyűjtésbe. 
Ha a betétkönyv tulajdonosát szerencse érte, akkor egy hónapig jelentkezhetett a váltás helyén 
(OTP, postahivatal, takarékszövetkezetek kijelölt fiókjai), ahol kiállították számára a gépkocsi 
átvételére szóló utalványt, és ezzel jelentkezhetett a Csepel Kerékpár és Motorkerékpár 
Nagykereskedelmi Vállalatnál (1964-től a MERKUR-nál) a gépkocsiért. Ám ha valaki nem 
tartott igényt az autóra, akkor annak ellenértékét készpénzben is kérhette. Az a nyertes, aki az 
egy hónapos határidő letelte után jelentkezett, már csak a gépkocsi ellenértékére tarhatott 
igényt. A szerencsejátékokkal összevetve újabb fontos különbség, hogy a nyereményigény 
nem évül el, tehát egy elveszettnek hitt nyertes betétkönyv, akár több évtized múltán is 
beváltható, azzal a megkötéssel, hogy a kisorsolt gépkocsinak csak a sorsolás időpontjában 
érvényes vételára illeti a nyertest. 
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Az első sorsolást 1961. augusztus 12-én tartották, és csak azok a 10000 Ft-os címletű 
betétkönyvek vehettek részt rajta, amelyeket 1961. április 30-a előtt váltottak, és július 31-én 
még forgalomban voltak. Az első sorsoláson az 5000 Ft-os betétek még nem vettek rész, azok 
tulajdonosai csak a második, 1961. november 10-én megtartott sorsoláson izgulhattak először. 
Ebből az következik, hogy az 5000 Ft-os betétkönyvek tulajdonosai egy negyedéves 
hátrányba kerültek a 10000 Ft-os betétkönyvek tulajdonosaival szemben, és számukra az 
eredeti elgondolás szerint, legalább hat hónapnyi folyamatos betétben tartást írtak elő. Ez a 
negyedéves lemaradás még a második és a harmadik sorsolásnál is fennállt, azonban 1962 
augusztusában már nem. 
1962-től kezdődően minden évben négy sorsolást rendeztek; februárban, májusban, 
augusztusban és novemberben. A lottósorsolásokhoz hasonlóan ezeket is élénk figyelem 
kísérte és mindig a nyilvánosság részvételével zajlott, egyre nagyobb közönség előtt. A 
betétkönyvek számának emelkedésével 1970 májusától egy nap eltéréssel, már két sorsolást 
kellett tartani, amelyek közül az egyik jellemzően Budapesten zajlott a fővárosi betétkönyv 
tulajdonosok számára, a másik vidéken, a vidéki betétkönyvek részvételével. 
Az első sorsoláson már 30000 betétkönyv vett részt, és ettől kezdve rohamosan emelkedett ez 
a szám. A 70-es évek elején már átlépte az egy milliót, és egészen 1987-ig folyamatosan 
fejlődött. A csúcsot az 1987. májusi sorsolás tartja, amit 2.100.440 betétkönyv részvételével 
rendeztek. Az ehhez tartozó betétállomány 13.263.220.000 forintra rúgott, ami az akkori pénz 
értékét figyelembe véve hihetetlen összeg. A több mint 13 milliárd forint, még mai értéken is 
figyelemre méltó! Az 1987-es csúcsot követően hirtelen csökkenni kezdett a betétállomány, 
ami egyrészt az életszínvonal növekedésének megtorpanását jelezte, másrészt innentől a 
különböző liberalizációs intézkedések hatására, egyre könnyebbé vált az autóhoz jutás. Röpke 
három év alatt a betétkönyvek száma és a betétállomány az 1977 eleji szintre esett vissza, de 
még így is 7.987.960.000 forinton állt. 
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A sorsolás módszerei 
 
Az első sorsoláson viszonylag egyszerű feladatnak tűnt 30000 betétkönyv közül 31 
nyereményautót kisorsolni, de az évek során ez egyre bonyolultabb, időigényesebb feladattá 
vált, nem beszélve a sorsolásokat megelőző és követő adminisztrációról. Több mint két millió 
betétkönyv közül a 1382 nyertes kiválasztása, nehéz feladat elé állította a Takarékpénztár 
dolgozóit. Érdemes tehát áttekinteni, hogy az évek során milyen módszerekkel sorsoltak. 
Az első, ezt szabályozó utasítás 1961. július 13-án, 12/1961 szám alatt jelent meg a 
Takarékpénztári Értesítő című üzemi lapban. Kezdetben a betétkönyvek sorozatszámával 
azonos számlevélke garnitúrát gyártottak, és ezeket besodorva az egyik sorsolási kerékbe 
helyezték. A kisorsolásra váró gépkocsikról nyereménylevélkét gyártottak, majd azokat 
besodorva egy másik sorsolási kerékbe helyezték. Először egy számlevélkét húztak, majd 
ehhez egy nyereménylevélkét, amely a nyert autó gyártmányát, típusát (kezdetben az alváz- és 
motorszámot is) tartalmazta, azután ezt jegyzőkönyvezték. 
A sorsolás lebonyolítását és az adatok helyességét a sorsolási bizottság tagjai ellenőrizték, és 
annak eredményét jegyzőkönyvben rögzítették. A sorsolás eredményét minden esetben 
HIRDETMÉNY útján hozták a betétesek tudomására, legkésőbb a húzást követő 3. 
munkanapon. 
A Sorsolási Bizottság esetenként kinevezett személyekből állt (9-11 fő). Tagjai: elnök, titkár, 
tagok. A tagokat a helyi szervek és a Takarékpénztár illetékes főosztálya által javasolt 
személyek közül a Takarékpénztár vezérigazgatója nevezte ki. Minden esetben állami 
közjegyző is részt vett a Bizottság ülésein, és a sorsolásokon, aki tanúsította, hogy a sorsolás 
lebonyolítása megfelelt a vonatkozó előírásoknak, és a felvett jegyzőkönyvben foglaltak 
helyesek. 
A betétkönyvek darabszámának emelkedésével a kezdetben alkalmazott sorsolási módszer 
rendkívül munkaigényessé vált. Ezen kívül jogos reklamációk is érkeztek, hogy a 
betétkönyvek váltásának helyét a sorsoláskor nem veszik figyelembe és aránytalanságok 
jelennek meg Budapest és vidék viszonylatában. Ezután 1964. február havától a 
betétkönyveket már Budapesten és vidéken váltott betétkönyvekre megosztva, mutatószámos 
rendszerben sorsolták. 
 
„Miért nem olyan arányban sorsolják Budapest és vidék között az autókat, ahogyan az 
autónyeremény-betétkönyvek megoszlanak a fővárosi és vidéki tulajdonosaik között? 
[...] Gyors elhatározás követte a javaslatokat. Most már olyan módon történik a sorsolás, 
hogy olyan arányban jut nyereményautó a budapesti, illetve a vidéki betétkönyv-
tulajdonosoknak, amilyen az arány kettőjük között a betétkönyv váltásának helyét alapul 
véve.” 
Takarékpénztári Híradó 1964. május 
 
A mutatószámos sorsolás lényege, hogy a betétkönyveket, a fiókok által beküldött lista 
alapján, 1-el kezdődő sorszámmal látták el, azaz minden betétkönyvhöz tartozott egy sorszám, 
és viszont. A sorsolások alkalmával a nyereménylevélkéken ezek a sorszámok 
(mutatószámok) szerepeltek, és ezeket húzták. A húzást követően a rendelkezésre álló 
nyilvántartásokból megállapították a betétkönyv sorozatszámát, majd kihúzták a hozzá tartozó 
nyereménylevélkét. Ettől az időponttól kezdve külön-külön sorsolási kerékből húzták az 5 és 
10 ezer forintos budapesti, illetve a vidéki betétkönyvek mutatószámait, tehát négy 
számlevélkét, és négy nyereménylevélkét tartalmazó (összesen nyolc) sorsolási kereket 
használtak. Mind a négy sorsolást külön-külön vezették le Ugyancsak ettől az időponttól vált 
négyfelé az addig egységes nyereményalap is. 
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Az 5/1968 számú utasítás 1968-ban ismét változtatott a sorsolás lebonyolításán, mert a négy 
évvel azelőtti módszert a betétkönyvek százezres nagyságrendje már kinőtte, hosszadalmas 
előkészítést igényelt, és egész egyszerűen nem volt már megfelelő nagyságú sorsolási kerék 
sem. A módszer lényeges eleme, hogy a mutatószámot nem egyetlen számlevélke formájában 
sorsolták, hanem a külön kerékben elhelyezett 1000-es és a fölötti, valamint a 000-999 között 
külön-külön húzott számlevélkéből összeolvasva. A két számlevélkét összeolvasva kapták a 
mutatószámot, ami a már ismertetett módon egy betétkönyvnek felelt meg. Csakhogy az így 
összeolvasott mutatószámhoz nem minden esetben tartozott betétkönyv, hiszen ezek 
véletlenszerűen kiválasztott számok voltak. Ezekben az esetekben, vagy ha azt a sorsolás 
alkalmával egyszer már kihúzták, akkor a húzás érvénytelen volt. Ezt követően a szokásos 
módon húzták a hozzá tartozó a gépkocsi nyereménylevélkét. Ez a módszer jelentős 
könnyítést hozott az előkészítésben, de a tökéletes szóródást ez sem oldotta meg kielégítően. 
Az 1968-as változtatás egy ideig képes volt lépést tartani a betétkönyvek számának 
emelkedésével, és sokat segített az is, hogy a budapesti fiókok anyagát a Budapesti Postabetét 
Elszámoló Fiók már lyukkártyán készítette elő, ám a levegőben volt az újabb változtatás 
igénye. 
Végül 1975-ben 3/1975 számú vezérigazgatói utasítás bevezette a számvégződéses sorsolási 
rendszert. Ennek lényege abban állt, hogy a számlevélkéket tartalmazó sorsolási kerékbe 000-
999 közötti számlevélkét tettek és ebből csak egyszer húztak. A kihúzott háromjegyű 
számhoz tartozó mutatószám az eddig megszokott módon egy betétkönyvvel volt 
azonosítható. Ezután ennek a háromjegyű számnak az ezres helyi értékét, majd a tízezrest 
emelkedő sorrendben eléírták, így képezve további mutatószámokat. Tehát ha a 719-es 
számot húzták, akkor az első mutatószám a 719-es volt, majd ezt követte az 1719-es, a 2719-
es, a 3719-es, és így tovább, amíg volt a mutatószámhoz azonosítható betétkönyv. Ezzel a 
módszerrel sikerült megnyugtató módon biztosítani a megfelelő szóródást is az egyes megyék 
között. 
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Amikor a 70-es évek legvégén a kisorsolt gépkocsik darabszáma megközelítette az 1000 db-
ot, majd később meg is haladta azt, nyilvánvalóvá vált, hogy a sorsolási módszerben ismét 
újat kell kigondolni. Ekkora mennyiség esetén a sorsolás előkészületei 20 főnek, két napon át, 
5-5 órai elfoglaltságot jelentettek. Ugyanennyi ideig tartott a sorsolást követően az ellenőrzés 
és a nyereményjegyzék elkészítése. A több hétig tartó előkészületek egyre inkább fenyegették 
a kitűzött sorsolási időpontok betartását. A gondokról az OTP üzemi lapja a Takarékpénztári 
Értesítő már az 1975. november 1-jén megjelent, 22. számában is beszámolt. A beszámoló 
szerint a nyilvántartások késedelmesen és pontatlanul készültek, az egyeztetések 
hosszadalmasak és előfordultak helytelen adatok a sorsolási számjegyzékben. Az eljárások 
rendkívül bürokratikusak és bonyolultak, a külső szemlélő számára követhetetlenek voltak. 
A kezdetben még hónap közepén rendezett sorsolások a 60-as években már 20-a környékére 
estek, a 70-es években 20-a után, és a 80-as évekre fokozatosan tolódtak a hónap utolsó napja 
felé. Többször előfordult, hogy a februári sorsolást (a rövid hónap miatt) március elsején 
tartották. 
A számítástechnika fejlődésével mind nagyobb nyomás nehezedett az OTP-re, hogy 
bevezessék a számítógépes sorsolást. Erre először az 1980. augusztusi sorsolás alkalmával 
került sor, véletlenszám-generátor segítségével. Amellett, hogy a sorsolás lebonyolítása 
egyszerűbb, gyorsabb és pontosabb lett, a számítógép elkészítette a belső használatra szánt 
fiókonkénti nyereményjegyzéket, és a hivatalos nyereményjegyzék nyomdai előkészítését is 
elvégezte. 
 
 
Sorsolás, népünnepély, hírverés 
 
A sorsolásokat a kezdeti években valamilyen szórakoztató műsorral egybekötve rendezték, 
nemegyszer neves művészek részvételével. Az augusztusi sorsolások gyakran a 20-i 
ünnepségekkel egy időben zajlottak, ami a pártszervek részéről jó alkalmat kínált a fennálló 
politikai rendszer helyeslésére is. 
 
„Dunaújvárosban évtizedes hagyomány, hogy az alkotmány napján a parasztság küldöttsége 
új búzából sütött kenyeret nyújt át ünnepélyes külsőségek között a Vasmű munkásainak. A 
munkás-paraszt találkozó szervezésének szálai a Pártbizottságon futnak össze. Az idén a 
Takarékpénztár helyi vezetői javaslatot tesznek az ünnepségek tömegbázisának 
kiszélesítésére. A Városi és a Megyei Pártbizottság a javaslatot elfogadja. 
A cél mindkét részről azonos. A termelőszövetkezeti parasztság nagy tömegei látogassanak 
augusztus 20-án Dunaújvárosba, hogy az egész napos propaganda sorozaton keresztül 
megismerjék első szocialista városunkat, a munkásság élet- és munkakörülményeit, részt 
vegyenek a kenyérátadási ünnepségen, és egyúttal a takarékosságra ösztönző gépkocsi-
nyereménybetétkönyv sorsoláson.” 
Takarék, 1969. október 
 



20 
 

A nyerteseket a sajtóban megszólaltató riportok, a lottó és szerencsejátékokkal ellentétben 
nem azt hangsúlyozták, hogy úgy lehet szerencséje valakinek, ha rendszeresen minél többet 
játszik, hanem azt, hogy érdemes takarékoskodni, mert még nyerni is lehet. 
 
„-Palit keresi? –fogad egy fiatalasszony az udvaron– a kocsi alatt biztosan megtalálja. 
Aschenbrenner Pál, a Vörös Csillag Traktorgyár gépmunkása valóban a kocsi körül 
foglalatoskodik másodmagával. 
-Nincs semmi komoly baj –védi azonnal a szürke színű Moszkvicsot– csak kissé gyengébben 
«húz», szelepet csiszolunk a bátyámmal. 
Aschenbrenner Pál nőtlen fiatalember. Apránként, majdnem négy évig gyűjtögette pénzét 
kamatozó betétkönyvben, amíg összejött az ötezer forint. 1962. februárjában helyezte át 
pénzét gépkocsi-takarékbetétkönyvbe. Ilyen gyors sikerre azonban nem számított, hiszen már 
a következő, augusztusi sorsoláson meg is nyerte a Moszkvicsot. Ő volt a gyár betétkönyv-
tulajdonosai közül az első nyertes. Hogy mennyire nem számított a nyereményre, bizonyítja: 
hosszú ideig csak mint utas ült saját kocsijába, bátyja, aki gépkocsivezető, «fuvarozta» ide-
oda. Ősszel azonban megszerezte a jogosítványt, s azóta ő viszi bátyját, családját 
kirándulásokra. Hosszú utakat tesz meg barátjával is, akivel eddig motorral járták az 
országot. Az idén tavasszal Csehszlovákiába is ellátogattak. 
A betétkönyvet a nyeremény után kiváltotta. A kocsi «garázsát» a ponyvát a különféle 
nélkülözhetetlen felszereléseket, no meg a sok-sok túra költségeit fedezte belőle. A múlt év 
márciusa óta azonban már van egy újabb betétkönyv. –Hátha sikerül ismét! A kétéves 
jubileum alkalmából, rövidesen «megkocsikáztatják» a Moszkvicsot: barátjával, Poszony-
Brnó-Prága-Kassa útvonalat akarják megjárni. 
[...] Ismét egy régebbi nyertest keresek fel. Vaczulin Józsefet, a Reanal Finomvegyszergyár 
vegyészmérnökét. 
A beszélgetés a ponyvától lemeztelenített, enciánkék Simca előtt folyik. Régi kívánsága 
teljesült a tízezer forintos betétkönyvvel nyert kocsival. Bár a család kinevette, amikor a 
betétkönyvet, reménykedve megváltotta. Az első sorsolás nem is hozott számára sikert. A 
második után már –a család unszolására engedve– majdnem kiváltotta a pénzt. A feleségéé az 
érdem, hogy erre nem került sor, «három a magyar igazság» felkiáltással még három hónap 
türelemre intette a családot, s neki lett igaza. 
Vaczulin József és felesége együtt tették le a vezetői vizsgát, s azóta is sok a vita, melyikük a 
jogosultabb a kocsi vezetésére. Rendszerint ő győzedelmeskedik, az öröm azonban nem teljes, 
mert a feleség ilyenkor szemrehányóan mutatja a kocsi elején levő horzsolást. -Semmiség –
mentegetődzik. -Háromnapos vezető voltam amikor «megkereszteltem» a kapufélfán. 
Mindenkivel előfordulhat. Egyéb baja azonban azóta sem volt, még defektet sem kaptunk. 
Pedig 1400 km-es csehszlovák túra is mögöttünk van.” 
Takarékpénztári Híradó, 1964. szeptember 
 
Néhány év elteltével a szórakoztatás mellett a takarékosság, mint követendő magatartás egyre 
nagyobb hangsúlyt kapott. Ekkor már elegendő számú betétkönyvvel nyert autót is be lehetett 
mutatni bizonyítékul, hogy valóban lehet nyerni ezzel a megtakarítási formával. A sorsolások 
alkalmával a szervezők igyekeztek minél több ilyen nyertest meghívni az autójukkal együtt, 
hogy részvételükkel ügyességi versenyt és kiállítást rendezzenek. Ha pedig a sorsoláson 
valamelyik nyertes helyi volt, akkor ezek együttes hatása alatt, a közönség soraiból többen 
dönthettek úgy, hogy ők is (akár újabb) betétkönyv tulajdonosok szeretnének lenni. A 
törekvés célba talált. 
Sokan gondolják úgy, hogy az internetes honlapokon megszokott Gyakran Ismételt Kérdések 
(GYIK) használata az internettel egyidős. Ez egyáltalán nincs így, mivel már a 60-as évek 
közepén jelentek meg olyan szóróanyagok, kis füzetek, amelyek a Gépkocsinyeremény 
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betétkönyvet ilyen formában népszerűsítették. Példaként álljon itt kettő: az egyik egy képzelt 
telefonhívást ismertet az OTP fiók dolgozójával, a másik egy nyereménybetétkönyv ügyben 
tájékozott és egy már-már komikusan tájékozatlan ismerős beszélgetését dolgozza fel. 
A szóróanyagok az OTP fiókokban, postahivatalokban és takarékszövetkezeti fiókoknál 
voltak elérhetők, és ötletes, találó grafikájukkal vonzották a tekintetet. Ha szóróanyag éppen 
nem állt rendelkezésre, akkor a soron következő sorsolást hirdető plakát biztosan ott lógott a 
postahivatalok hirdetőtábláján. 
 
„Május 20-án Szombathelyen, a 
Művelődési és Sportházban került sor 
a gépkocsi-nyereménybetétkönyvek 
sorsolására. A sorsolás köré 
szervezett ünnepség –mert valóban 
ünnepségről kell beszélnünk– 
magában foglalta a megyében eddig 
sorsoláson nyert gépkocsik 
kiállítását, a gyermekrajz versenyt, s 
a Művelődési és Sportházban a 
sorsolást kísérő műsort. 
[...] A Művelődési és Sportházban a 
Saturnus tánczenekar szórakoztatta a 
közel másfél ezer nézőt befogadó 
helyiséget teljesen megtöltő 
közönséget. A sorsoláson a közönség 
természetesen a 17-es sorozatszámú 
húzásokat figyelte és az ilyen 
húzásokat lelkesen meg is tapsolta. 
Ez a sorozatszám ugyanis a Vas 
megyében váltott betétkönyveké. Öt 
ilyen húzás akadt ezen a sorsoláson, 
öt újabb nyereményautó a megyében. 
Összesen most már 73!” 
Takarék 1968. július 
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A nyereményalapról 
 
A Gépkocsinyeremény betétkönyv nyerési esélyei különbözőek voltak az 5, illetve a 10 ezer 
forintos betétkönyvekre nézve. A kiindulási állapot szerint ezer darab betétkönyvenként 
sorsoltak egy autót, tekintet nélkül arra, hogy milyen címletben váltották. Az 5000 Ft-os 
betétkönyveknél annyi volt a megkötés, hogy csak akkor vehettek részt a sorsoláson, ha a 
tulajdonosaik az összeget, a sorsolást megelőző határidőig legalább 6 hónapig betétben 
tartották. 1962-től a betétben tartás egységesen 3 hónapra változott, és a nyerési esélyeknél 
tettek különbséget a kétfajta címlet között. Ebben a rendszerben a 10000 Ft-os betétkönyvek 
esetén 1000 betétkönyvenként, míg a 5000 Ft-os betétkönyvek esetén 2000 betétkönyvenként 
kellett legalább egy gépkocsit kisorsolni. A valóságban, a betétesekre nézve ennél kedvezőbb 
helyzet alakult ki, mert a 10000 Ft-os címletű betéteknél átlagosan 956, az 5000 Ft-os 
címletűeknél pedig átlagosan 1913 betétkönyvenként sorsoltak egy autót. Ezen belül a már 
említett Budapest-vidék esélyek között sok eltérés akadt, de 1964-től kezdődően már 
sorsolásonként nem mutatkozott lényeges különbség. Érdekesség, hogy az 1980. 
novemberében megrendezett sorsolás szokatlanul bőkezű volt, mert például a budapesti 
10000 Ft-os betétkönyvek közül minden 843, és a vidéki 5000 Ft-os betétkönyvek közül 
minden 1692. tulajdonosa nyert. 
A sorsolásra szánt gépkocsik darabszáma összefüggésben állt azok árával, és ebből 
következően a típusával. Egy olcsóbb autóból értelemszerűen többet lehetett vásárolni, azaz 
kisorsolni. A Takarékpénztár a nyereménysorsolás hónapját megelőző 3 hónapon át számba 
vette az érvényben lévő betétkönyveket, megállapította az elhelyezett betétösszeg után a 
sorsolásra jogosító időszakra eső látra szóló kamatot, és a sorsolásra váró nyeremények után a 
levonandó 20%-os nyereményilleték összegét. A kamat és a nyereményilleték összege 
sorsolási alapba került. Mind a budapesti, mind a vidéki 5000 és 10000 Ft-os betétkönyvekre 
különböző nyereményalapot (összesen négyet) képeztek, és ennek megfelelően készült a 
Sorsolási terv. A sorsolási tervben határozták meg, hogy hány darab, milyen gyártmányú és 
típusú autót fognak sorsolni. A kiválasztásnál úgy kellett eljárni, hogy a nyeremények és az 
azok után járó illeték pontosan lefedje az adott nyereményalap összegét (az alapot teljes 
egészében felhasználják). Maradványösszeg esetén azt a következő sorsolásra kellett átvinni. 
Ezzel a négy nyereményalap gyakorlatilag azonos mértékben tette lehetővé a választást a 
rendelkezésre álló személygépkocsi kínálatból. Egyik nyereményalapra sem volt jellemző a 
kirívóan magas számban nyerhető olcsó, vagy alacsonyabb számban nyerhető drágább 
gépkocsi. 



23 
 

Az alábbi grafikon az egyes betétkönyv-címleteknek megfelelően kisorsolt autók 
darabszámának %-os megoszlását szemlélteti. Ebből következtetni lehet, hogy területi 
megoszlásban és címletenként melyik betétkönyv típusban volt a legnagyobb betétállomány, 
hiszen egy kisorsolt autó „mögött” ezerszer 10000 Ft-nyi vagy kétezerszer 5000 Ft-nyi, azaz 
tízmillió forint betétösszeg állt. (tízmillió egy átlagosan 70-80 ezer forintos autó mögött!!!) 
Látható, hogy kezdetben az 5000 Ft-os címlet még egyáltalán nem volt népszerű, de a 70-es 
évek közepére, a legnagyobb állományt képviselte. Az is látszik, hogy a 10000 Ft-os címletet 
körülbelül 15 évig még egyforma mennyiségben vásárolták vidékiek és budapestiek, de a 70-
es évek végétől már inkább a vidéki betétesekre volt jellemző. Ezzel egy időben a fővárosiak 
már nem kedvelték annyira az 5000 Ft-os betétkönyveket sem, illetve az is lehetséges, hogy 
az elhelyezett betétállomány növekedését akkoriban főként a vidéki lakosság idézte elő. 
Messzemenő következtetéseket ugyan nem lehet egyetlen grafikonból levonni, de az 
mindenesetre látszik, hogy a vidéki lakosság az idő múlásával egyre nagyobb összegeket 
fektetett Gépkocsinyeremény betétkönyvbe. 
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Az autók átvételi rendje 
 
Ha valakit szerencse ért, akkor erről kizárólag a közzétett hirdetményekből vagy a 
napilapokban megjelent gyorslisták böngészésével értesülhetett, lévén ez a betétforma akkor 
névtelen volt. Ez a Takarékpénztár hibájából az első években még hátrányosan is érinthette 
azokat a nyerteseket, akik a nyereményükről nem tudva, kiváltották a betétjüket. Kezdetben 
ugyanis a nyeremény tényét nem, vagy nem jól láthatóan jegyezték fel a betétkönyvek 
kartonjain. Ebben az esetben, ha a betétes kiváltotta a betétet, és anélkül dobta volna el a 
sorszámot is tartalmazó bizonylatot, hogy nem néz utána nyert-e, akár örökre búcsút inthetett 
a nyereményének, a nyereményigényét nem érvényesíthette. Arra, hogy ilyesmi előfordult-e, 
nincs bizonyíték, de a Takarékpénztári Értesítő című üzemi lap 1964/41. számában, december 
1-jével rendelkezés született, hogy a nyeremények tényét feltűnően, piros tintával fel kell 
jegyezni a gépkocsi betétkönyvek kartonjain, a törzs- és ellenőrzőlap felső szélén. 
A megnyert autók átvételi rendje az idők folyamán többször változott. Amíg a 
nyereményautók mennyisége egy bizonyos, még kezelhető szinten mozgott, addig az OTP 
vállalta az adminisztráció döntő részét. 1964-ben, a MERKUR megalakulását követően a 
nyereményt igazoló okmánnyal a vállalat budapesti autószalonját kellett felkeresni, és a 
szalon jelölte meg a helyet, és az időpontot, ahol a gépkocsit át lehetett venni. Ez nyilvánvaló 
hátrányt jelentett a vidékieknek, de ez a boldog nyertes számára nem volt több, mint 
kényelmetlenség. Öt évvel később a negyedéves nyereményautók száma 3-400 között volt, és 
a csepeli telep átbocsátóképessége már nem tette lehetővé a gyors és zavartalan gépkocsi 
kiadást. Ezért a MERKUR a nyeremény gépkocsik kiadására külön telephelyet jelölt ki, és itt 
csak a Takarékpénztár által megvásárolt gépkocsikat adták át. Ebben az évben már 
jelentkeztek a vállalatnál a fojtogató kapacitásgondok, és az újautó átadások is akadoztak, 
nem véletlenül döntöttek egy új átadótelep létesítése mellett, ám erre még néhány évet várni 
kellett. Nem csoda hát, ha szabad színválasztást nem biztosítottak. Az OTP útján, a nyertessel 
egyeztetett címre, értesítő levelet postáztak az átvétel pontos helyéről és idejéről. Átmeneti 
jelleggel 1969. augusztus 20-tól a gépkocsikat ismét egyedileg sorsolták, és megjelölésükre a 
MERKUR leltári szám szolgált, ami a nyereményjegyzékben is szerepelt. Az új csepeli 
átadótelep elkészültével és a nyereményautók további szaporodásával 1973-ban ismét volt 
egy apróbb változtatás, és az autók átadásával kapcsolatos adminisztrációs terhet egyre inkább 
a MERKUR felé tolta az OTP. Végül 1975-ben a sorsolás ismét raktári szám megjelölése 
nélkül történt és jelentős könnyítésként könyvelhető el, hogy a nyertesek az átadótelepen 
(természetesen a sorsolt típuson belül) szabadon választhattak a rendelkezésre álló készletből. 
Sőt, színválasztásnál a készpénzes vásárlókkal azonos jogok is megillették őket. 
 
 
Az autók 
 
A Takarékpénztár a hazai autókereskedelmen keresztül szerezte be a sorsoláshoz szükséges 
személygépkocsi mennyiséget. Az akkori autókereskedelem, mint annyi más, állami 
monopólium volt, amit kizárólagos piaci szereplőként 1963 végéig a Csepel Kerékpár és 
Motorkerékpár Nagykereskedelmi Vállalat, később a MERKUR Személygépkocsi Értékesítő 
Vállalat képviselt. A kisorsolt autók típusai tehát túlnyomó részt a hazai kínálat részét 
képezték, és a vásárlók körében ismertek, sőt kedveltek voltak. A 60-as évektől a 70-es évek 
első feléig –még ha csekély mennyiségben is– ezek a vállalatok forgalmaztak tőkés 
országokban gyártott személygépkocsikat is, amelyek ugyancsak népszerűek voltak, tehát az 
OTP nyereménylistáin is előfordultak. A 70-es évek közepétől azonban a kádári jóléti állam 
illúziója mögül már előbukkantak a gazdasági problémák, és az ország konvertibilis 



25 
 

valutatartalékait nem fecsérelhették személygépkocsik vásárlására. Ezért 1973-tól a 
sorsolásokon kizárólag a szocialista országokban gyártott gépkocsikat lehetett nyerni, és az 
újabb típusfrissítésig egészen 1989 májusáig kellet várni. 
A Gépkocsinyeremény betétkönyv virágzása éppen erre az időszakra esett, ekkor vált 
tömegméretűvé, ezért a mennyiségi növekedésben a szocialista országokból behozott 
autótípusok játszották a főszerepet. Ennek megfelelően az 1962-90 közötti, vizsgált 
időszakban, a kisorsolt mennyiség 98,5% származott innen. Ezen belül akadtak uralkodó 
típusok, de ezek nem minden esetben egyeztek meg a népszerűségi listát vezető, már-már 
státuszszimbólumként kezelt gyártmányokkal. A mellékelt diagramról leolvasható, hogy a 
Trabant teljes győzelmet aratott a kisorsolt típusok versenyében. 1983 novemberét kivéve, 
minden egyes sorsoláson lehetett kisebb-nagyobb számban Trabantot nyerni. Ez a kisautó a 
60-as években még rendkívül népszerű volt, de idővel a szükséges fejlesztések elmaradásával 
veszített népszerűségéből és a megbecsülése sokat csökkent. Fokozatosan a Lada vette át a 
szerepét a népszerűségi listákon, oly mértékben, hogy szinte mindent tarolt. Erre vágytak 
legtöbben, erre fizettek be legszívesebben, ebből importáltunk a legtöbbet, mégis ebből volt a 
legkevesebb. A betétkönyvek sorsolásakor sem sikerült ezt a típust igazán felfuttatni, mert a 
nyerhető típusok versenyében a maga 6%-os részesedésével meglehetősen hátul kullog, éppen 
csak megelőzi a 3%-os részesedét képviselő Zaporozsecet. A Lada készletek elosztása a 
MERKUR szempontjából egyre inkább kulcsfontosságú jelentőséggel bírt, hiszen a 
közvélemény figyelmének kereszttüzében állt, ebből kifolyólag nem vállalták azt a 
kockázatot, hogy a Ladára éveket váró vásárlók orra elől, OTP nyereményautókként herdálják 
el a készleteket. Ezen csak a betétkönyv tulajdonosok sajnálkozhattak igazán, mert számukra 
1980 volt az utolsó év, amikor ez a népszerű autó a nyeremények között szerepelt. Itt üdítő 
kivételként csak1986 augusztusát lehet említeni, amikor 4 db 21011-es Ladát sorsoltak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egy-két kivételtől eltekintve, a többi típust, az országos népszerűségi listán elfoglalt 
helyüknek megfelelő mennyiségben sorsolták. A kivételek közt lehet említeni a 
Jugoszláviában gyártott Zastavát, amely sokak állítása szerint az egyik legjobb szocialista 
autótípus volt, bár erről is megoszlanak a vélemények. Zastavát többen szerettek volna, de a 
nyeremények között csak elenyésző mennyiségben szerepelt. Másik kivételként említhető a 
Volga, amit jóformán csak állami autóként ismertek, és a közületeket kivéve nem vásárolták. 
Mégis szerepelt a nyereményautók között egy szerény, mindössze 25 darabos mennyiségben, 
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1990 májusában, de az már a szocializmus összeomlása idején, a vizsgált időszak legvégén 
történt. 
A diagramon látható autókon túlmenően csupán egyetlen szocialista országban gyártott, és 
nálunk is árusított típusról nem esett szó, ami szerepelt a nyeremények között; ez pedig a 
Warszawa. Ebből a típusból mindössze 13 db-ot sorsoltak a 60-as évek végén, és ezek között 
10 db kombi kivitelű volt. 
A szocialista autóiparra jellemző volt ugyan a kissé unalmas típusok termelése, mégis 
gyártottak néhány különleges darabot, amely ma is keresett a gyűjtők körében. Ilyen lehet 
talán a 60-as években gyártott Skoda Felicia kabrió, a Wartburg Cupé, és a 70-es évek 
sportkocsija a Skoda 110R. Igaz nem nagy mennyiségben, de mindhárom álomautóból 
lehetett nyerni: összesen három Skoda Feliciát 1962. augusztus, november, és 1963 
november; meglepően sok, összesen 18 darab Wartburg Cupét 1963. május, augusztus, 

november, és 1964. november havában; 
végül 1 db Skoda 110R-t 1973. 
májusában. 
A tőkés országokból származó gépkocsik 
részesedése a teljes kisorsolt mennyiségen 
belül mindössze 1,5% volt, és ezek is a 
konvertibilis valuta-csapok elzárása előtt 
találtak gazdára. A kisorsolt alig több mint 
1000 darab nyugati autó között akad 
néhány vezértípus, amiből nagyobb 
mennyiség került forgalomba. Ezt a listát a 
Fiat vezeti 483 darabbal, második a 
Renault 359-cel, és dobogó harmadik 
fokán a Simca áll 124 darabbal. A Maruti 
már csak a negyedik helyre tudott befutni 
69 darabbal, ezt követte a Volkswagen 61, 
és végül az utolsó, még említésre méltó 
41-es darabszámmal a Ford képviseltette 
magát. Fontos megemlíteni, hogy a Maruti 
már a rendszerváltás előszeleként szerepelt 
a nyereménylistákon, a 1989. májusi, és 
augusztusi sorsolásokon. A többi, 150 
darab az úgynevezett egyéb kategóriába 
tartozott, és meglepő változatosságot 
mutatott. 



27 
 

Érdekességképpen álljon itt a felsorolása ezeknek a típusoknak: 
 Alfa Romeo 
 Audi 
 Austin 
 BMW 
 Chrysler 
 Citroen 
 DKW 
 Hillman 
 Honda 
 NSU 
 Opel 
 Peugeot 
 Steyer Puch 
 Triumph 
 Vauxhall 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ezek a típusok nálunk jórészt ismeretlenek voltak, és a nyertesek legtöbbje minden 
valószínűség szerint még fényképen sem láthatta azelőtt. A megnyert mennyiség egy-egy 
idehaza nem forgalmazott típusból általában 5 darab alatt maradt, de akadtak 10 darab fölötti 
mennyiségek is. A különlegességek között akadtak sportos modellek, mint például egy Fiat 
124 Spider 1968 augusztusában, és egy NSU Sport Prinz 1967 novemberéből. 
A nálunk különleges autók felbukkanására az alábbi újságcikk ad magyarázatot: 
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„Sorsolnak Wartburgot, Trabantot, Polski Fiatot, Skodát is. Nyugati márkájú kocsit ritkábban 
és ennek is megvan az oka. Ezeket a drágább kocsikat a Belkereskedelmi Minisztérium 
engedélyével a Budapesti Nemzetközi Vásáron szerzik be, és gyakran a kiállítók nem tudnak 
szerszámot, pótalkatrészt biztosítani a szerencsés nyertesnek. Inkább tehát eladják a nyert 
Peugeot, vagy Toyota kocsit és vesznek rajta kisebb kocsit, sőt még marad egy kis «kápéjük» 
is... A másik ok, amiért ritkábban szerepel a tőkés országokban gyártott autó a listákon: egy 
drága kocsi áráért akár három Trabantot is vásárolhat az OTP, és egy húzáson ez sem 
mellékes szempont.” 
Autósélet 1974. február 
 
Nem kell a sorok között olvasni, hogy világos legyen; a különleges autók inkább bosszúságot, 
mintsem örömet okoztak a nyerteseknek. Ahogy a szocialista országokban gyártott autók 
alkatrész ellátása, és szerviz háttere sem volt minden igényt kielégítő, nem nehéz elképzelni 
mi történt ha egy műszaki dokumentációt, de még gyári szerszámkészletet is nélkülöző autón 
valami meghibásodott. A szervizek tanácstalanok voltak, alkatrész nem lehetett hozzá kapni, 
sőt egy angol autó esetében még a metrikus méretű kéziszerszámokat sem lehetett segítségül 
hívni a javításhoz. Egy „nem szakmabeli” nyertes, –ha már balga módon átvette az autót és 
nem az ellenértékét kérte– ilyen esetben csak egyetlen ésszerű döntést hozhatott; eladta egy 
autószerelőnek, vagy egy ügyes kezű mesterembernek. 
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Összefoglalásként érdemes megismételni a Kádár-korszakban összesen nyerhető 
személygépkocsik darabszámát: közelítőleg 83 ezer darab. Igaz ennek csak töredéke talált 
gazdára a szó valódi értelmében vett szerencsejátékon, de mindegyik nyereménynél a 
szerencse segített. A most már elképzelhetetlen autóínséges időszakban sokaknak szerzett ez 
örömet, és mentesülést az évekig tartó várakozástól. Az autónyeremények izgalma, a 
nyereménylisták böngészése színt vitt a hétköznapok szürkeségébe, és nem kis büszkeséggel 
tölthette el a nálunk szegényebb szocialista országba látogató honfitársainkat: Nálunk ilyen is 
van! Mégiscsak jó itt élni a Magyar Népköztársaságban. 
Ez is hozzájárult ahhoz, hogy a miénk volt a legvidámabb barakk. 
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