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A tippmix fogadás
lényege
Tippeljen a fogadási ajánlatban található
sportesemények felkínált kimeneteleire.
Fogadhat csak egy vagy akár több sportesemény felkínált
kimenetelére is.
Ha 1-nél több sportesemény felkínált kimenetelére együttesen
tippel, kötés-ben játszik. Minden sportesemény felkínált
kimenetele mellett megtalálja, hogy minimálisan milyen
kötésben fogadható meg.
A leggyakoribb lehetőségek:
•
•

üres négyzet: önmagában is megfogadható,
3: legalább 3 – egymással kötéstiltásban nem lévő –
esemény kimenetelére kell együtt fogadnia,

•

5: legalább 5 – egymással kötéstiltásban nem lévő –
esemény kimenetelére kell együtt fogadnia.
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Fogadási ajánlat
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A fogadási ajánlat
A hivatalos fogadási ajánlat megtalálható a www.tippmix.hu
oldalon. A fogadási ajánlat kiemelt eseményeiről, az abban
történt változásokról (fogadási határidő vagy odds módosítás,
törlés) vagy az ÉLŐ fogadási kínálatról tájékozódhat az
értékesítőhelyeken, a www.szerencsejatek.hu internetes
oldalon.

A www.tippmix.hu oldalon a Tippmix teljes fogadási
kínálata érhető el.
A Nemzeti Sport, sportfogadás című mellékletében, illetve
a Szerencsejáték Zrt. ingyenes kiadványában,
a Szerencsemixben is megjelenik
a fogadási ajánlat.

4

ogyan_jatszunk_tippmix_2015_08.indd 4

2015.08.19. 10:23:35

Nyereményszorzók
A fogadási ajánlatban szereplő fogadási események
összes megfogadható kimeneteléhez a Szerencsejáték Zrt.
nyereményszorzókat határoz meg.
A nyereményszorzó (odds) megadja, hogy a hozzá tartozó
kimenetel bekövetkezése esetén a nyertes a tétnek hányszorosát
kapja meg nyereményként.
Ha több esemény kimenetelére kötésben fogad, akkor
az elérhető nyeremény magasabb lesz – az oddsok
összeszorzódnak –, azonban ahhoz, hogy nyerjen, minden
esemény kimenetelét el kell találnia.
Az „Eredő odds” mutatja meg, ha több eseményre tippel és
ezek mindegyikét eltalálja, a megfogadott
összeg hányszorosát nyeri.
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Normál fogadás
Normál fogadást játszhat
•

kötésben: a választott események darabszámának
megfelelő kötésszám megjelölésével (pl. 4 eseményt
megtippelve 4-es kötésben fogad) vagy

•

kötés nélkül: 1-es kötés jelölésével (pl. 3 eseményt
megtippelve 1-es kötésben fogad)

Normál fogadás esetén – mérkőzés kezdete előtti segédszelvényen
– legfeljebb 20 esemény kimenetelére tippelhet két segédszelvény
kitöltésével. Az első szelvényen jelölje, hogy „További szelvény”-en
folytatja a mérkőzések megadását. Kötésszámot és a tétet csak az
első segédszelvényen kell megjelölni.
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Segédszelvény
kitöltése NORMÁL
fogadás esetén
Egy szelvényen 10 számtábla található, melyek tetszőleges
sorrendben tölthetők ki. A megfogadni kívánt események
sorszámát és kimenetelét jelölje az egyes számmezőkben.
A megfogadni kívánt események fogadási ajánlatban szereplő 5
számjegyű sorszámát az „Esemény sorszáma” alatti oszlopokban
kell megadni.
Kimenetel csak betűjellel vagy csak sorszámmal adható meg.
Betűjellel történő megadás esetén a számtábla bal alsó sarkában
található H, D, V-jelölésű négyzetek valamelyikét kell megjelölni,
sorszámmal történő megadás esetén pedig a piros háttérszínű
„Kimenetel” oszlopban kell megjelölni a választott kimenetelhez
tartozó kétjegyű számot.
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Ha például a 14558-as sorszámú eseményt szeretné megfogadni
döntetlenre (D), akkor 1-es számtáblában az első oszlopban
az 1-es, a másodikban a 4-es, a harmadikban az 5-ös, a
negyedikben az 5-ös, az ötödikben a 8-as számot kell bejelölnie.
Az alatta piros háttérszínnel szereplő négyzetek közül pedig
a „D”-vel jelöltet kell kiválasztania.
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FOGADÁS NEM
H, D, V-KIMENETEL
ESETÉN
Előfordulhat, hogy egy fogadási eseményhez több kimenetel
(pl. pontos gólszám, félidő-végeredmény, adott játékos gólt
szerez-e, stb.) tartozik. Tegyük fel, hogy a 14559-es sorszámú
fogadási esemény az Arsenal – Tottenham mérkőzést jelöli és
pontos gólszámra szeretnénk tippelni. A mérkőzéshez tartozó
kimenetelek a következőképp néznek ki:
•

20. – Végeredmény: Arsenal – Tottenham 1-0

•

21. – Végeredmény: Arsenal – Tottenham 2-0

•

22. – Végeredmény: Arsenal – Tottenham 3-0

•

23. – Végeredmény: Arsenal – Tottenham 4-0

•

24. – Végeredmény: Arsenal – Tottenham 5-0

Ha a megjátszandó tipp az, hogy a mérkőzés 4-0-ra fog
végződni, a fogadási esemény sorszámának megadása után
(14559) a „Kimenetel” nevű oszlopban a 23-at kell bejelölni.
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Miután bejelölte tippjeit, a „Kötések, kombinációk”
számtáblában megerősítésként be kell jelölnie, hány eseményre
tippelt összesen.
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Normál fogadás
tétje
A segédszelvény jobb alsó részében az „Egységnyi fogadás
tétje” táblázatban jelölheti be, hogy milyen összegű téttel
kívánja megfogadni a kiválasztott esemény(eke)t.
A fogadás tétjét úgy kell megadni, hogy a táblázatban az
oszlopokhoz tartozó szorzószámokat (1×, 2×, 3× vagy 5×)
össze kell szorozni a sorhoz tartozó értékszámmal (100,- vagy
1 000,- vagy 10 000,-). Több bejelölés esetén a kapott
értékeket össze kell adni.
Ebben az esetben az „Egységnyi fogadás tétje”:
3 × 100 + 5 × 100
+ 1 × 1 000 = 1 800 Ft.

Egy normál fogadás alkalmával:
•

a legkisebb tét összege

•

a legnagyobb tét összege

•

a maximális nyeremény

200 Ft;
100 000 Ft;
1 000 000 Ft.

(A téteket úgy kell meghatározni, hogy a várható nyeremény
a maximális nyeremény értékét ne lépje túl.)
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Fogadási esemény
törlése
Előfordulhat, hogy a szelvényről törölni szeretne egy eseményt.
Ennek több oka lehet:
•

Olyan eseményt jelölt meg, amit időközben töröltek

•

Kötéstiltásban szereplő eseményeket jelölt be

•

Elrontotta a sorszám vagy a kimenetel jelölését

•

Nagyobb kötésszámot jelölt be, mint az összesen fogadni
kívánt esemény

•

Vagy csak egyszerűen meggondolta magát

A javítást megkönnyítő lehetőség, hogy egyes események
egyszerűen kihúzhatóak a szelvényről. Ehhez elegendő az
adott számtáblához tartozó

ikont bejelölnie, ekkor az adott

esemény törlésre kerül a szelvényről, miközben minden más
mérkőzés változatlan marad.
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Kombinált fogadás
Kombinált fogadás esetén több eseményt jelölhet meg,
mint amilyen kötésben szeretne játszani. Így a megfogadott
eseményeket a kötésszámnak megfelelően csoportosítva,
kombinálva küldi játékba.
Ennél a fogadási módnál – a kombináció típusától függően –
hibás tipp esetén is lehet hibátlan kötése, amellyel nyereményt
érhet el.
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Kombinált fogadás
típusa
A kombináció típusát két szám határozza meg:
•

Egyrészt a sorszámok, kimenetelek bejelölésével
meghatározott fogadási események száma.
Másrészt a „Kötések, kombinációk” számtáblákon be kell

•

jelölnie a fogadás kötésszámát.
Amennyiben itt kisebb számot jelöl be, mint ahány fogadási
eseményre fogadott, kombinációban játszik.
Egyszerre több számtábla is bejelölhető, több kombináció típus
is játékba küldhető.
2015-től új, nemzetközileg ismert kombinációtípusok
megfogadására is lesz lehetőség.
Játék neve

Események
száma

Trixie

3

Patnet

3

Yankee

4

Lucky 15

4

Canadian

5

Lucky 31

5

Heinz

6

Lucky 63

6

Super Heinz
Goliath

Megjátszott kombinációk száma kötésenként
1-es

3

4

2-es

3-as

4-es

3

1

3

1

6

4

1

5-ös

6-os

7-es

7
11

6

4

1

10

5

1

10

10

5

1

15

20

15

6

1

15

20

15

6

1

7

21

35

35

21

7

1

8

28

56

70

56

28

8

6

Fogadások
összesen
4

10
5

8-as

15
26
31
57
63
120
1

247
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Segédszelvény
kitöltése
KOMBINÁLT
fogadás esetén
A segédszelvényt ugyanúgy kell kitöltenie, mint a normál
fogadás esetében. A különbség csak annyi, hogy a „Kötések,
kombinációk” mezőben kisebb számot kell megjelölnie, mint
ahány eseményre fogadott.
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Esemény rögzítése
KOMBINÁLT
fogadás esetén
Kombinációs játék esetén lehetősége van „fix”-re venni
esemény(eke)t a „rajszög” szimbólum megjelölésével.
Ilyen esetben a lehetséges kombinációk közül csak azokat játsza
meg a rendszer, amelyben a fix esemény(ek) szerepel(nek).
Ha pl. 4/5-ös kötésben fogad, de a 3. mezőben jelölt fogadási
eseményt mindegyik egységnyi fogadásban szerepeltetné, úgy
mezőt.

jelölje be a 3. mező alatt szereplő

Ekkor csak azok a kombinációk kerülnek játékba, amik
tartalmazzák a 3. mezőben megjelölt fogadási eseményt.

megfogadott események

megfogadott események

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

1

2

1

2

1
2

5
5

4

5

3

4

5

3

4

5

Kötések

Kötések

Példa:

1
2

5
5

4

5

3

4

5

3

4

5

FIGYELEM! Speciális kombinációk választása esetén
NEM LEHET fixre venni eseményt!
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Kombinált
fogadás tétje
Hasonlóan a normál fogadáshoz, a segédszelvény alsó
részében meg kell adnia az egységnyi fogadás tétjét.
A kombinációs fogadásért fizetendő összeghez az itt megadott
egységnyi fogadás tétjét össze kell szorozni a megjátszott
egységnyi fogadások számáva.
Kombinált fogadás esetén:
•

Újítás a korábbiakhoz képest, hogy az egységnyi
fogadás legkisebb tét összege: 10 Ft

•

az egységnyi fogadás legnagyobb tét összege: 100 000 Ft

•

az egységnyi fogadással elérhető legnagyobb nyeremény:
1 000 000 Ft.

(A tétet úgy kell megválasztani, hogy a várható nyeremény ezt
az értéket ne lépje túl.)
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ÉLŐ fogadás
Amennyiben a sportesemény lebonyolításának ideje alatt fogad,
úgy külön, erre a célra használatos Tippmix Élő Sportfogadás
segédszelvényen, vagy a terminálkezelőnek bediktálva adhatja
le tippjeit.
Az ÉLŐ fogadásnál 1, 2, 3 vagy 4 eseményre adhatja meg
tippjeit, melyek megadásánál az első 3 számjegy („Esemény
sorszáma”) az esemény azonosítóját, az utolsó három számjegy
(„Fogadás sorszáma”) pedig a piac azonosítóját (pl. következő
pont, következő gól, stb.) jelöli.
A kimenetelek – a mérkőzések előtti Tippmix szelvényhez
hasonlóan – a Hazai, Döntetlen, Vendég kimenetelek vagy a
„Kimenetel” oszlopban szereplő 2 jegyű számmal adhatók meg.
Itt is lehetőség van adott fogadási esemény törlésére. A törlést
jelölő

ikon bejelölésével törölheti az eseményt a fogadásból.

A szelvény alján itt is meg kell jelölni, hogy milyen kötésben/
kombinációban és milyen alaptéttel szeretne fogadni.
Az ÉLŐ fogadás biztonságos játékba küldésének tranzakciós
ideje 7 másodperc.
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Példa:
A 142-es sorszámmal jelölt Djokovic – Murray teniszmeccs ideje
alatt szeretne fogadni arra, hogy a következő pontot melyik
játékos nyeri. A fogadási kínálatban ez a lehetőség a 019-es
szám alatt található: 01-es kimenetel, ha Djokovic, 02, ha
Murray nyer vagy szerez pontot. Az esemény sorszámánál ehhez
ikszelje be az 1-4-2-es sorszámú eseményt, míg a fogadás
sorszáma alatt jelölje be a 0-1-9-es számot. A kimenetel-résznél
a 0-2 bejelölésével arra fogad, hogy Murray nyeri a következő
pontot. Ezután adja meg a kötésszámot és az egységnyi fogadás
tétjét a játékba küldéshez.
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Az élő fogadásról
Fontos tudni, hogy ÉLŐ fogadás idején a nyereményszorzók
értékei gyorsabb ütemben változnak, mint a mérkőzések előtti
fogadás esetén.
A mérkőzés ideje alatt számtalan játékhelyzet alakul ki
(pl. kiállítanak egy játékost, több sárga lapot osztanak ki, stb.),
ami az idő múlásával befolyásolja az odds-ok mértékét.
Előfordulhat, hogy amikor feladja az ÉLŐ fogadását,
a megfogadott piac nyereményszorzója már nem azonos azzal,
ami a szelvény kitöltésekor volt aktuális.
Amennyiben feladja szelvényét – nyertes fogadás esetén – a
feladás pillanatában érvényes nyereményszorzók alapján fog
megtörténni a nyereménykifizetés.
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Az átvételi igazolás
(nyugta)
Adja át a kitöltött segédszelvényt az eladónak, hogy arról
a terminál átvételi igazolást nyomtasson.

Fontos!
Az átvételi
igazolást őrizze meg,
mert nyeremény csak
ennek bemutatása
és ellenőrzése után
fizethető ki.
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Mennyibe kerül?
Normál fogadás esetén:
az egységnyi fogadás tétje,
Kombinált fogadás esetén:
a kombinált fogadás típusához tartozó szorzószám
× egységnyi fogadás tétje

Hol lehet fogadni?
Lottózókban vagy értékesítő partnereinknél (kisboltokban,
trafikokban, postán, újságárusoknál).
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Mikor lehet
fogadni?
Az egyes fogadási eseményekre vonatkozó fogadások határidejét
megtalálja a fogadási ajánlatban. Amennyiben ezek az
időpontok bármilyen okból változnak, azt a Szerencsejáték Zrt.
közzéteszi. Fogadásra az értékesítőhelyek nyitvatartási idejében
nyílik lehetőség.

Eredmények
megállapítása
és közzététele
A Szerencsejáték Zrt. az egyes események végleges kimenetelét,
azaz a hivatalos eredményt a fogadási ajánlatban
(a közzétételnek megfelelően) megadott fogadási események
befejezését követően, szinte azonnal megállapítja.
Ezek az eredmények a hivatalos fogadási ajánlattal azonos
megjelenési helyen (internet, teletext, értékesítőhelyek) az
eredmény megállapítását követő 48 órán belül megjelennek.
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Nyeremény
(NORMÁL fogadás)
Normál fogadás esetén
•

ha kötésben játszott: csak akkor nyer, ha az összes
esemény kimenetelét helyesen tippelte meg

•

ha kötés nélkül játszott: nyer, ha van olyan esemény,
amelynek a kimenetelét helyesen tippelte meg

Ha minden esemény kimenetelét eltalálta, nyereménye az
átvételi igazoláson feltüntetett összeggel egyezik meg
(ha nincs törölt esemény a megfogadottak között).
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Nyeremény
(KOMBINÁLT
fogadás)
Kombinált fogadás esetén Ön akkor nyert, ha legalább
annyi esemény kimenetelét tippelte meg helyesen, amilyen
kötésben játszott, illetve minden fix tippnek is helyesnek kell
lennie (amennyiben a fogadás tartalmazott fix tippet).
Nyereménye akkor egyezik meg az átvételi igazoláson szereplő
maximális nyereménnyel, ha minden eseményre helyesen tippelt
(és nincs törölt esemény a megfogadottak között).
Ha egy eseményt a fogadási ajánlatból törölnek,
akkor a törlés előtt feladott fogadásoknál mindegyik kimenetel
helyesnek minősül, a nyereményszorzók pedig 1,00-ra
módosulnak.
(Normál illetve kombinált fogadás esetén is.)
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A nyeremény
felvétele
•

a 200 000 Ft alatti nyeremények kifizetése bármelyik
terminállal rendelkező értékesítőhelyen, a nyertes átvételi
igazolás beolvasása, ellenőrzése után történik;

•

200 000 Ft és 5 000 000 Ft között átutalással
kapja meg, ehhez az átvételi igazolás átadása mellett
nyereményigénylési lapot kell kitöltenie, melyet kizárólag
a Szerencsejáték Zrt. saját üzemeltetésű lottózóiban
tehet meg. A játékos kérésének megfelelően az átvételi
igazolással elért 200-400 ezer forint közötti nyeremények
felvételére készpénzben is van lehetőség a Szerencsejáték
Zrt. saját üzemeltetésű lottózóiban;

•

5 000 001 Ft és e feletti összegű nyeremény esetében
a nyeremény kifizetése banki átutalással történik,
ehhez az értékesítőhelyeken közzétett telefonszámon
kell a nyertesnek egyeztetnie a nyeremény kifizetésével
kapcsolatos teendőket.
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Regisztráljon a TippmixPro (www.tippmixpro.hu) oldalunkon
és válogasson a több ezer sportesemény közül, vagy fogadjon
akár élőben, a mérkőzések idején is.
A játék részleteinek megismeréséhez az oldalon megtalálható
videóútmutató és honlap demo nyújt segítséget.
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A füzetben található játékok részletes leírását
elolvashatja az értékesítőhelyeken
és a www.szerencsejatek.hu internetes oldalunkon
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a Részvételi Szabályzatokban.
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