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I. Általános rész 

I.1. A lóversenyek fogadással kapcsolatos meghatározásai, alkalmazandó 

jogszabályok 

- 1991. évi XXXIV. törvény – a szerencsejáték szervezéséről 

- 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről 

- 20/1991. (XI.15) FM-PM együttes rendelet – a lóversenyfogadás szabályairól 

- 32/2005. (X.21.) PM rendelet - az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, 

lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról 

- 329/2015. (XI.10.) kormányrendelet – a felelős játékszervezés részletes szabályairól 

- 2017. évi LIII. törvény - a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról (PMT.) 

- 21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelet a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, valamint az Európai 

Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó 

intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény alapján elkészítendő belső 

szabályzat kötelező tartalmi elemeiről (Kit.) 

I.2. A lóverseny fogalma, meghatározása 

A lóverseny fogalma alatt a jelen dokumentumban felsorolt ló-, agár- és lovasversenyeket kell 

érteni. A Magyar Lóversenyfogadást – szervező Kft. (továbbiakban MLFSZ) nemzetközi 

együttműködés keretében kötött partneri szerződés alapján az alábbi lóversenyekre szervez és 

bonyolít fogadásokat: 

- Galopp 

- Ügető 

- Gát 

- Akadály 

- Poroszka 

- Bemutató jellegű, egyéb versenyek 

I.3. A lóversenyfogadás fogalma 

Lóversenyfogadásnak minősül a versenyben résztvevőkre és eseményekre történő, azaz a 

lóversenyek várható eredményeire történő fogadás a Játékterv és Részvételi szabályzat alapján. 

A Játékterv és a Részvételi szabályzat a totalizatőr rendszerű fogadásra vonatkoznak. 

A totalizatőr rendszerű lóversenyfogadásoknál a fogadásszervező, a nemzetközi 

együttműködés keretében kötött partneri szerződés alapján, az alábbi fogadási formákat tartja 

játékkínálatában: 

a) TÉT fogadás 

b) HELY fogadás 

c) BEFUTÓ fogadás 

d) HÁRMASBEFUTÓ fogadás 

e) BEFUTÓ TÉT fogadás 

f) BEFUTÓ HELY fogadás 

g) TRIO fogadás 

h) 2 a 4-ből fogadás 

i) MULTI fogadás 

j) MINI MULTI fogadás 
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k) TOP 5 fogadás 

l) KOMBI 3 fogadás 

m) KOMBI 4 fogadás 

n) NÉGYESBEFUTÓ fogadás 

o) KINCSEM + fogadás 

p) TÉT JOKER fogadás 

q) HELY JOKER fogadás 

r) 2 a 4-ből JOKER fogadás 

Az MLFSZ a felsorolt játékformákat az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, 

lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005 (X.21.) 

PM rendelet figyelembevételével üzemelteti. 

Lóversenyfogadás az alábbi értékesítési csatornák valamelyikén köthető: 

- Lóversenyfogadási terminál segítségével valamely fogadóhelyen (offline értékesítés) 

- A bet.lovi.hu címen üzemeltetett internetes alkalmazás segítségével (online értékesítési 

csatorna) 

A fogadási ajánlat tartalmazza azon fogadási formákat, melyek az adott fogadási eseményen 

elérhetőek. 

I.4. A nemzetközi együttműködés keretében végzett totalizatőr rendszerű 

fogadások lényegi meghatározása 

A nemzetközi együttműködés keretében végzett totalizatőr rendszerű fogadásoknál a 

csatlakozott országok fogadásszervezői által versenyenként és fogadási formánként gyűjtött 

téteket egy közös nyereményalapban összesítik, amelyet a Pari Mutuel Urbain (továbbiakban 

PMU) által Párizsban működtetett nemzetközi totalizatőr központ feldolgoz, majd a 

nyereményalap fogadási formánként meghatározott hányadát a nyertes találatok arányában a 

nyeremények kifizetésére fordítja.  

A PMU központja a nyereményeket nyereményszorzó (osztalék) formájában számolja ki, 

amely nyereményszorzó az adott fogadási eseményre és fogadási formára vonatkozóan 

egységes a részvevő országok tekintetében, tehát függetlenül attól, hogy a feltett tétet hol, 

melyik fogadásfelvételei helyen és melyik tagországban küldték játékba minden egységnyi tét 

egyenlő arányban vesz részt a játékban. A PMU Központi Információs Rendszere által 

kiszámított osztalékokat a partnerországokban működő fogadásszervezők – Magyarországon 

az MLFSZ – ez alapján hirdetik ki és fizetik ki a nyereményeket a fogadóknak. A kihirdetett és 

kifizetett nyeremények nettó összegek. 

A totalizatőr rendszerű fogadás szintén lényeges eleme az, hogy – fogadási formánként – egy-

egy versenyben a nyerő fogadószelvények egységére ugyanazt a nyereményt fizetik, 

függetlenül attól, hogy a fogadást mikor kötötték (a verseny indítása előtt közvetlenül vagy azt 

megelőzően bármikor, amikor a szóban forgó versenyre már fogadni lehetett). A nyeremény 

csak a verseny összes – fogadási formánként – feltett forgalma (bevétele) és a nyerő 

fogadószelvényekre (lóra, lovakra, illetve a nyerő kombinációra) eső találatok mennyiségétől, 

arányától függ. 

A fogadóhelyeken üzemeltetett terminálok segítségével játékba küldött szelvények és az online 

értékesítési csatornán (továbbiakban OÉCS) feltett tétek – fogadási típusonként - egy közös 

nyereményalapba kerülnek. 
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A fogadásszervező az I.3. pontban a) – o) fogadási formánkénti nyereményeket 1 Ft-os alaptétre 

számítja és hirdeti ki. 

Nemzetközi együttműködés keretében szervezett totalizatőri rendszerű fogadás esetében a 

nyeremény visszafizetési hányadnak a közös nyereményalapra vonatkozóan kell érvényesülnie. 

I.5. A megtett fogadási összegek központosítása, összegzése, az osztalékok 

kiszámítása 

A tagországok fogadásfelvételei helyein kötött fogadásokat Franciaországban a PMU 

központosítja fogadási típusonként külön-külön, amely majd a nyeremények kifizetésének 

alapjaként szolgál. 

A nyereményosztalékok meghatározása a nemzetközi közös nyereményalapba kerülő fogadási 

összegek összesítése alapján történik, az egyes fogadási formáknál leírt szabályok alapján. A 

hivatalos eredményeket és a nyereményosztalékok összegét, információs jelleggel, a PMU 

juttatja el a partner fogadásszervezők részére, a „Lóverseny információs adatok” c. fejezetben 

leírt Infocenter szolgáltatás keretein belül. 

A PMU biztosítja: 

a) a nemzetközi fogadási rendszerhez csatlakozott fogadásszervezők fogadóhelyein felvett, 

azonos fogadási típusonként közös nyereményalapba gyűjtött fogadási összegek számviteli 

összesítését, 

b) mindegyik típusba tartozó, közös nyereményalapba gyűjtött fogadási összegek 

nyereményosztalékainak kiszámítását, 

c) Az ily módon kiszámított nyereményosztalékok eljuttatását a partner fogadásszervezőkhöz, 

amennyiben az elszámolási időszakon belül nem keletkezik elegendő bevétel a 

nyeremények kifizetésére. 

d) Ezen műveletek végrehajtása céljából kizárólag azokat a fogadási összegeket és azokat a 

rájuk vonatkozó információkat veszik számításba, amelyeket a PMU számítástechnikai 

rendszere útján központosítottak. 

A PMU: 

a) a partner fogadásszervező által a közös nyereményalapba gyűjtött fogadási összegekből 

levonja az „Arányos és progresszív levonások” c. fejezetben leírt levonásokat; és 

b) visszatéríti a partner fogadásszervezőnek 

- az arányos levonásnak megfelelő összeget 

- a nyereményosztalékok (hozamok) kerekítéséből származó jövedelmet  

- a partner fogadásszervező termináljain megjátszott fogadások nyereményosztalékaiból 

eszközölt progresszív levonás jövedelmét  

c) biztosítja a partner fogadásszervezővel kapcsolatos elszámolási feladatok elvégzését.  

Abban az esetben, ha PMU számítástechnikai rendszerében üzemzavar következik be, a 

fogadási összegek gyűjtése következésképpen automatikusan felfüggesztésre kerül. Ebben az 

esetben a PMU vállalja, hogy (megerősített telefonhívás vagy e-mail útján) haladéktalanul 

értesíti a partner fogadásszervezőket annak érdekében, hogy a partner fogadásszervező 

felfüggessze a totalizatőr rendszerű fogadások elfogadását. 
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I.6. A lóversenyekről általában 

A versenyeket a versenyszervezők saját versenyszabályzatuk alapján rendezik és bonyolítják. 

A Játékterv és a Részvételi szabályzat a versenyszervezéshez kapcsolódó szabályzatokból csak 

annyit tárgyal (vesz figyelembe), amennyi a fogadások (fogadási formák) jogszerű megkötése 

szempontjából szükséges. 

A fogadások végeredménye szempontjából kizárólag a versenyekben, az adott versenypályán 

elért és megállapított, jóváhagyott és kihirdetett hivatalos helyezési sorrend a mérvadó. 

A versenyek várható eredményeire fogadást kötni csak az MLFSZ Játéktervének és Részvételi 

szabályzatának alapján lehet. 

A MLFSZ által szervezett fogadások eredményeire a Játékterv és a kapcsolódó Részvételi 

szabályzat előírásaitól eltérően fogadás nem köthető. 
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II. A versenyek, amelyekre fogadás köthető 

II.7. Lóversenyek 

A nemzetközi együttműködés keretében végzett lóversenyfogadások alapját képező 

versenyeket a PMU-vel szerződött lóverseny-szervezők által üzemeltetett lóversenypályákon 

zajló futamok alkotják. A PMU legkésőbb 48 órával a fogadási események előtt közzéteszi a 

hivatalos versenyprogramját, amelyet a résztvevő partnerországok fogadásszervezői egészében 

vagy részben átvesznek. A partner fogadásszervezők nem kötelesek minden, a PMU 

kínálatában szereplő nemzetközi futamra fogadást szervezni, de törekednek arra, hogy minél 

több futamot kínáljanak a fogadóiknak. 

Az MLFSZ a PMU által kiadott hivatalos versenyprogramokban levő, az ezekből általa 

kialakított fogadási ajánlatban szereplő versenyekre szervez fogadást a hazai fogadók részére. 

A fogadási ajánlatban minden esetben szerepel, hogy az adott fogadási eseményre a nemzetközi 

együttműködés keretében köthető fogadás a PMU által szervezett közös nemzetközi 

nyereményalapban. 

A nemzetközi együttműködés keretében zajló lóverseny futamokra a bekapcsolódott országok 

fogadásszervezői az együttműködésben való részvétel alapján szervezhetnek fogadást, ezzel 

egy közös nyereményalapot képezve. 

II.8. Általános szabályok 

A PMU-vel szerződött versenyszervezők az esetleges változtatásokra a változtatás jogát 

fenntartják, ebből adódóan a nemzetközi együttműködés keretében folytatott 

lóversenyfogadásokban résztvevő partner fogadásszervezők, így a MLFSZ is fenntartja a jogot 

a hivatalos fogadási ajánlatban történt változtatásokra, vagy a fogadási esemény törlésére. A 

fogadásszervező a fogadásokat érintő minden változtatásról köteles, a változás tudomásra 

jutásától számított legfeljebb 2 órán belül a fogadókat tájékoztatni. 

Az esetleges programváltozást a hazai fogadásszervező a hivatalos információs weboldalán 

(www.lovifogadas.hu), valamint az online értékesítési csatorna weboldalán (http://bet.lovi.hu) 

keresztül közli a fogadókkal. 

II.9. A verseny és a fogadások összefüggése 

A versenyek fogadástechnikai lezárása a start vezényszó elhangzásával (érvényes indítás) egy 

időben történik. A fogadások lezárása a PMU párizsi totalizatőr központjában történik, ahol az 

operátorok lezárják az adott versenyt, majd a szinkronizálást végző interfész továbbítja a lezárás 

tényét a partnerországok fogadásszervezői által működtetett totalizatőr központokba, ahonnan 

a fogadóhelyeken üzemelő terminálokhoz továbbított informatikai jel biztosítja, hogy a 

továbbiakban már nem küldhető játékba fogadás.  

Az adott verseny lezárásának pontos időpontját a PMU központi számítógépének 

eseménynaplója rögzíti.  

A le nem zárt versenyekre továbbra is lehet fogadni. 

A lezárás pillanatában még be nem fejezett fogadásokat a fogadórendszer nem fogadja el. 

Ennek technikai megvalósítását az „Informatikai folyamatok” c. fejezet részletezi. 
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A nyereményfizetés alapja a hivatalos helyezési sorrend. A fogadások végeredménye 

szempontjából kizárólag a versenyekben, az adott versenypályán elért és megállapított, 

jóváhagyott és kihirdetett hivatalos helyezési sorrend a mérvadó.  

A nyerő fogadószelvényekre a hivatalos helyezési sorrend alapján a nyeremény kiszámítását és 

ellenőrzését a PMU Központi Információs Rendszere végzi.  

II.9.1. A fogadások lezárásának összesített folyamata 

1) A versenypályán érvényes indítással elindul a futam. 

2) Az érvényes indításról hírközlő csatorna útján értesül a PMU Központi Információs 

Rendszerét működtető operátor. 

3) A PMU Központi Információs Rendszerében lezárásra kerül a futam fogadási szempontból. 

4) A szinkronizálást végző interfész továbbítja a lezárás tényét a partnerországok 

fogadásszervezői által működtetett totalizatőr központokba. 

5) A partner fogadásszervező totalizatőr központja továbbítja a lezáró jelet a fogadóhelyeken 

üzemelő terminálokhoz. 

6) A fogadóterminálokon további fogadás kötése nem lehetséges az adott eseményre. 

A nyeremények (osztalékok) kiszámítása a hivatalos helyezési sorrend közzétételét követően 

azonnal megkezdődik. Technikai problémák esetén az osztalékok kiszámítását legfeljebb négy 

napig el lehet halasztani. Amennyiben ez idő alatt sem sikerül a nyeremények kiszámítását 

elvégezni, az adott futamra feltett tétek névértéken visszaválthatók.  

A nyeremények kifizetésére a hivatalos helyezési sorrend alapján, az osztalékok kihirdetése 

után azonnal sor kerül, a nyeremény kifizetésének szabályai szerint. A nyeremények 

kifizetésének végső határideje az adott versenynaptól számított 90-dik nap, azzal, hogy a 90-

dik napon még benyújtható a nyereményigény. 

A nemzetközi együttműködés keretében szerevezett fogadások esetében a nyeremények 

kiszámítása a PMU nemzetközi totalizatőr központjában történik. 

II.9.2. Az osztalékszámítás és kifizetés összesített folyamata 

1) A versenypályán hivatalossá válik a végeredmény 

2) Erről a versenyszervező hivatalos értesítést küld a PMU részére 

3) A PMU Központi Információs Rendszerében rögzítik a befutási sorrendet 

4) A PMU Központi Információs Rendszerében kiszámításra kerülnek a nyereményosztalékok 

5) Az osztalékszámítás után a partnerországok fogadási hálózatában elfogadásra kerülnek a 

nyertes fogadószelvények.  

6) Az esemény napján kiváltott nyereményeket a PMU Központi Információs Rendszere 

rögzíti. 

7) Az esemény napján fel nem vett nyeremények listáját a PMU Központi Információs 

Rendszere a nap végén megküldi külön-külön a partner fogadásszervezők totalizatőr 

központjába. 

8) A esemény napját követően kiváltott nyereményeket a partner fogadásszervező központi 

szervere rögzíti és tartja nyilván. 
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II.10. Fogadás köthető 

Fogadás az MLFSZ által közzétett fogadási ajánlatban meghirdetett versenyekre, az adott 

versenyben a fogadási ajánlatban közzétett és indulónak bejelentett lovakra köthető. 

Az a személy, aki fogadást köt, aláveti magát a Részvételi szabályzatban foglaltaknak. 

Fogadás csak Magyarország hivatalos pénznemében, forintban történhet. 

II.11. A fogadás tárgyát képező esemény 

A lóversenyfogadásban a fogadó arra fogad, hogy a fogadható versenyek és azok indulói közül 

– a fogadható fogadási formáknak megfelelően, az általa kiválasztott játékban – az általa 

megnevezett és megvásárolt (fogadott) tippje meg fog egyezni a verseny lefutása után 

kihirdetett, közzétett helyezési sorrend alapján, az adott fogadási formának megfelelő nyerővel, 

illetve nyerő kombinációival. 

A fogadás tárgyát képező esemény szempontjából nincs különbség a lóversenyek egyes fajtái 

között, azaz az egyes fogadási formák szabályai minden versenyfajtánál egyformák. 

Értékelési szempontból a versenyszabályzatnak megfelelően lebonyolított versenynek a 

versenypályán elért hivatalos végeredménye a mérvadó. 

II.12. A fogadások megkötésének időpontja 

Fogadást – offline és online értékesítési csatornán egyaránt – a fogadási esemény totalizatőr 

rendszerben történt megnyitásától az adott verseny startjának pillanatáig lehet kötni. A PMU 

nemzetközi totalizatőr központja a fogadási lehetőséget a versenypályákon történő események 

függvényében korábban is lezárhatja.  

Ilyen események lehetnek különösen:  

- a versenyt a versenyszervező a start előtt törli,  

- a versenyt a versenyszervező egy másik napra halasztja el,  

- a fogadási ajánlatban, az adott futamra vonatkozó alapvető adatok, információk technikai 

okokból tévesen lettek kihirdetve, 

- a fogadási rendszer meghibásodása esetén 

- amennyiben megszakad a kapcsolat a külföldi versenypályával és nincs információ az ott 

történtekkel kapcsolatban 

A fogadási lehetőség start előtti lezárásáról az MLFSZ a PMU hivatalos információs csatornáin 

keresztül értesül, majd a fogadások idő előtti lezárásáról az MLFSZ hivatalos információs 

weboldalán (www.lovifogadas.hu) és az online értékesítési csatorna weboldalán 

(https://bet.lovi.hu) keresztül, valamint a fogadóhelyeken és a internetes oldalakon sugárzott 

élő közvetítésben az értesítést követően azonnal, de legkésőbb a lezárást követő 30 percen belül 

tájékoztatja a fogadókat. 

II.13. A fogadott esemény és a fogadás megkötése közti legrövidebb időtartam 

A fogadott esemény és a fogadás megkötése közti legrövidebb időtartam a fogadást bonyolító 

számítógépes rendszer adataiból következően 0,1 másodperc. 
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II.14. A fogadások megkötésének lehetőségei 

A fogadó fogadásai megkötésekor két típusú értékesítési csatorna közül választhat.  

a) offline értékesítési csatorna: a fogadó a fogadásait a fogadásszervező fogadóhelyein 

üzemeltetett termináljainál (fogadó pénztárak) kötheti meg. 

b) online értékesítési csatorna: a fogadó a fogadásait a fogadásszervező által üzemeltetett 

internetes felületen (https://bet.lovi.hu) kötheti meg. 

A fogadóhelyeken üzemeltetett terminálok segítségével játékba küldött szelvények és az online 

értékesítési csatornán (továbbiakban OÉCS) feltett tétek – fogadási típusonként - egy közös 

nyereményalapba kerülnek. 

A fogadóhelyek listáját az MLFSZ hivatalos információs honlapján (www.lovifogadas.hu) 

közzéteszi. 

II.15. A fogadásfelvételi helyek nyitvatartási rendje  

A fogadásfelvételi helyek a bejelentett nyitvatartási rend szerint üzemelnek. Amennyiben 

technikai meghibásodás, vagy bármely egyéb ok miatt nem lehetséges egy adott értékesítési 

helyen értékesíteni, úgy a hiba felismerésétől számítottan haladéktalanul tájékoztatja (szóban, 

illetve lehetőség szerint írásban kifüggesztés útján) a fogadókat a terminál kezelője, hogy az 

értékesítés átmenetileg szünetel. A technikai okok miatt szünetelő terminálok javításáról, illetve 

cseréjéről, az MLFSZ értékesítő helyein a fogadásszervező, az SzZrt. értékesítőhelyein pedig 

az SzZrt. gondoskodik. Amennyiben a technikai hiba nem a terminál készülékben van, hanem 

a fogadási informatikai rendszerben, abban az esetben a fogadásszervező felelős a hiba 

elhárításáért. Amennyiben a hiba bejelentésétől számítva 72 órán belül nem sikerül a terminált 

kijavítani, vagy új terminált üzembe helyezni, vagy az informatikai hibát kijavítani, akkor a 

technikai szüneteltetés tényét a fogadásszervező az Szerencsejáték Felügyelet felé 

elektronikusan bejelenti. 

II.16. A fogadók tájékoztatása fogadási ajánlat közzététele és törlése 

Az MLFSZ a PMU napi programjából a saját fogadási időintervallumába illeszkedő futamokat 

veszi át, és ebből alakítja ki a magyar fogadók részére a napi fogadási ajánlatot. 

A fogadási ajánlat az MLFSZ hivatalos információs weboldalán (www.lovifogadas.hu) jelenik 

meg legkésőbb a fogadási esemény napján reggel 7 óráig. A fogadási ajánlatot az MLFSZ a 

fogadás felvételi helyeken, valamint az OÉCS felhasználói felületén az adott fogadási 

ajánlatban szereplő első fogadási esemény kezdete előtt fél órától az utolsó fogadási esemény 

kezdetéig – fogadóhelyeken a fogadók külön kérésére – rendelkezésre bocsájtja. A fogadási 

ajánlatban szerepel a versenyek indítási ideje, versenyenként a lovak programszáma, az egyes 

versenyekben fogadható fogadási formák felsorolása és egyéb, a fogadásokat segítő 

információk. 

A fogadási ajánlat semmilyen körülmények között nem változtatható, csak teljes egészében 

törölhető. A törlés tényéről az MLFSZ hivatalos információs weboldalán 

(www.lovifogadas.hu) és az OÉCS internetes felületén (https://bet.lovi.hu) keresztül értesíti a 

fogadókat, a törlés szükségességét indokló tény tudomására jutást követően haladéktalanul, de 

legkésőbb a tudomására jutást követően két órán belül. 
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II.17. Verseny alatti tájékoztatás 

Az MLFSZ köteles a fogadókat verseny előtt, verseny közben, verseny után a fogadás 

kimenetelét, eredményét befolyásolható alábbi eseményről tájékoztatni: 

- lejelentések 

- diszkvalifikálások 

- lovak feltartása 

- lovak felbukása 

- lovas/hajtó változások 

- versenyben történt óvás 

A fogadók tájékoztatása a külföldi versenypályáról érkező közvetítés (PMU saját csatornája, 

EQUIDIA) alapján kapott információk szerint történik. A fogadók tájékoztatása az MLFSZ 

által szerkesztett, a www.lovifogadas.hu oldalon és az OÉCS felhasználói felületén 

(https://bet.lovi.hu) elérhető magyar nyelvű közvetítésben folyamatosan zajlik, amelyben az 

MLFSZ a vonatkozó eseményről történő tudomásszerzést követően azonnal, de legkésőbb 30 

percen belül értesíti a fogadókat. 

II.18. Részvételi szabályzat 

A fogadásfelvételi helyeken, valamint az MLFSZ információs weboldalán 

(www.lovifogadas.hu) továbbá az OÉCS internetes felületén (https://bet.lovi.hu) a 

fogadóközönség rendelkezésére áll a fogadható fogadási formáknak megfelelő Részvételi 

szabályzat. 

A Szerencsejáték Zrt. által működtetett fogadóhelyeken a Kincsem+ játékra vonatkozó 

Részvételi szabályzat érhető el. 

II.19. A fogadási ajánlat tartalma  

Az adott fogadási eseményről a fogadó a PMU által az Infocenter rendszeren keresztül 

megküldött, a versenyszervező hivatalos versenyprogramjában és az MLFSZ fogadási 

ajánlatában megjelent és közzétett adatokból kap tájékoztatást.  

A fogadási ajánlatban az adott fogadási eseményről az alábbi adatokat kell közölni: 

- a fogadási esemény azonosítója (pálya neve és futam száma) 

- indítás ideje (az adott fogadási esemény bekövetkezésének kezdete) 

-  a fogadási eseményen résztvevő lovak programszáma 

- a fogadási eseményen fogadható fogadási formák felsorolása 

- és egyéb, a fogadásokat segítő információk. 

A fogadások lebonyolítására használt, MLFSZ által üzemeltetett terminálokon a számítógépes 

rendszer által közzétett verseny adatok az alábbiak: 

- a pálya neve és száma 

- a futam száma 

- az indulók száma 

- nem induló (lejelentett) lovak programszáma 

- a fogadási eseményen résztvevő lovak neve és programszáma 

- a fogadási eseményen fogadható fogadási formák és azok egységárainak (alaptét) 

felsorolása 

- a fogadási esemény ideje (év/hónap/nap) 
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- A fogadások lebonyolítására használt, a Szerencsejáték Zrt. által üzemeltetett terminálokon 

a számítógépes rendszer által közzétett adatok az alábbiak: 

- a fogadási esemény azonosítója (pálya- és futamszám) 

- indítás ideje (az adott fogadási esemény bekövetkezésének kezdete) 

- a fogadási eseményen résztvevő lovak programszáma 

- a fogadási eseményen fogadható fogadási forma felsorolása 

- a fogadási esemény ideje (év/hónap/nap) 

- és egyéb, a fogadásokat segítő információk, pl. lejelentések 

Amennyiben a felsorolt adatokból az adott tájékoztatási eszköz vonatkozásában valamelyik 

hiányzik, hibás, vagy az egyes tájékoztató eszközök által közölt adatok között eltérés van, ez 

esetben, mivel az így létrejött hiányos vagy téves tájékoztatás az adott fogadási eseményre 

történő fogadást befolyásolja, a PMU központilag és/vagy az MLFSZ önálló hatáskörben az 

adott fogadási eseményre történő fogadási ajánlatot törölheti, a törlést az ajánlat megtételével 

azonos módon nyilvánosságra hozza, és az adott fogadási eseményre történt fogadásokat 

visszafizeti. 

II.20. A fogadó 

A fogadó a fogadást kötő természetes személy (fogadó, játékos).  

Fogadást kizárólag 18. évet betöltött személy köthet.  

Nem köthetnek fogadást: 

a) a Fogadásszervező alkalmazottai, 

b) a versenyben részt vevők (zsoké, hajtó, idomár), 

c) a verseny lebonyolításában közvetlenül részt vevő személyek, 

d) a ló- és Agárversenyzést Felügyelő Bizottság és a versenyzsűri (versenyintézőség) tagjai, 

valamint 

e) az a)-d) pontokban meghatározott személyek közeli hozzátartozói. 

II.21. Lóversenyek nyilvánossága 

A lóversenyek nyilvánosak. Az a személy, aki fogadást köt, aláveti magát a Részvételi 

szabályzatban foglaltaknak. 

II.22. A fogadó adatainak kezelése 

a) A fogadás felvételi helyeken (offline értékesítési csatornán) kötött fogadások név nélkül, 

vagy Játékoskártya használatával történnek. A fogadó saját nevében vehet rész a játékban, 

meghatalmazásnak, megbízásnak nincs helye. 

Az SzZrt. értékesítőhelyein a fogadónak lehetősége van Játékoskártya használatára, 

melyhez regisztrációt követően juthat a fogadó az SzZrt.-nél. A Játékoskártya használata a 

terminálon feladott játékok és fogadások esetén a Játékoskártya terminálon keresztüli 

beolvasásával a fogadó azonosítását jelenti. A Játékoskártyához kapcsolódóan a 

Játékoskártya használatával feladott játékok és fogadások egyértelműen hozzárendelhetőek 

a kártyabirtokos személyéhez, a fogadószelvényen feltüntetésre kerül a Játékoskártya 

száma. Amennyiben a fogadó rendelkezik Játékoskártyával, de a Játékoskártya terminálon 

keresztüli beolvasása nem történik meg a játékot vagy fogadást megelőzően, akkor a fogadó 

nem kerül azonosításra, s a részvétel fogadóhoz nem köthető módon történik meg, a 

fogadószelvényen pedig nem kerül feltüntetésre a Játékoskártya száma. 
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Egy Játékoskártyához egy személy rendelhető hozzá, így a nyeremény, illetve a 

nyereményigazolás nem osztható meg, kizárólag a Játékoskártya birtokosának utalható át a 

nyeremény, illetve számára állítható ki nyereményigazolás. A játékoskártya használatát az 

SzZrt. jogosult megszüntetni, szüneteltetni, illetve újrakezdeni amennyiben azt 10 nappal a 

megszüntetést, szüneteltetést, illetve újrakezdést megelőzően az SzF. részére bejelenti és a 

játékosok számára meghirdeti. A játékoskártya regisztrációt, felhasználást biztosító 

értékesítőhelyek, cím szerinti listáját az SzZrt. az SzF. részére megküldi, az esetleges 

változásokat 7 napon belül bejelenti. 

Az alábbi esetekben: 

- nyeremények kifizetése 

- fogadó részéről történő felszólamlás 

- fogadó részéről történő óvás 

- fogadó részéről történő panasz 

szükséges a fogadó személyes adatainak megismerése és kezelése. A személyes adatok 

adatkezeléssel érintett terjedelmét az MLFSZ adatkezelési szabályzata tartalmazza. 

Az MLFSZ a személyes adatok megismerésére és kezelésére kizárólag e fentiek szerinti 

célból, illetve jogszabályi kötelezettségei teljesítése céljából jogosult az (EU) 2016/679 

általános adatvédelmi rendelet (GDPR), és az adatvédelemre vonatkozó egyéb 

jogszabályok figyelembevételével és az MLFSZ adatkezelési szabályzata szerint. A 

személyes adatok megismerésére és kezelésére az MLFSZ akkor jogosult, ha a személyes 

adatai MLFSZ általi megismeréséhez és kezeléséhez a fogadó kifejezetten hozzájárult az 

adatkezelési szabályzatban meghatározottak szerint, amely szabályzat elérhető az MLFSZ 

székhelyén, illetve a lovifogadas.hu weboldalon. 

b) Az online értékesítési csatornán a fogadás regisztrációhoz kötött. A játékos regisztrációja 

során az MLFSZ alábbi adatokat veszi nyilvántartásba: 

- családi és utónév, születési név, anyja neve, 

- lakcím, külföldi esetében a magyarországi tartózkodási hely, 

- állampolgárság, 

- személyazonosító okmány típusa, száma, 

- születési hely és idő, 

- játékos elektronikus levelezési címe (megerősítve), 

- a játékos egyedi és nem módosítható felhasználóneve, 

- a játékos titkos jelszava, 

- az önkorlátozó intézkedés tárgya és időtartama (egyenlegfeltöltési limit 

naponta/hetente/havonta, veszteség limit naponta/hetente/havonta, tét limit 

naponta/hetente/havonta) 

- a játékos magyarországi bankszámlaszáma, 

- a játékos telefonszáma. 

Az MLFSZ a személyes adatokat az (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendelet 

(GDPR), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályok alapján, továbbá az 

MLFSZ adatkezelési szabályzatának meghatározottak szerint jogosult megismerni és 

kezelni. 

Továbbá a nyilvántartásba vétel során a játékos nyilatkozik arról, hogy: 
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- a nyilvántartásba vételhez az adatokat saját nevében szolgáltatja, 

- elolvasta és elfogadja Az MLFSZ adatkezelési szabályzatát, és a fent meghatározott 

adatai kezeléséhez hozzájárul, 

- a lóversenyfogadás online formájában kizárólag saját nevében kíván részt venni, 

- elmúlt 18 éves és elfogadja a Részvételi szabályzatot, 

- a játékos kijelenti, hogy a játékban való részvételre vonatkozó kizáró ok vele szemben 

nem áll fenn, valamint hozzájárul, hogy amennyiben a regisztrációja során megadott 

adatok valódiságával kapcsolatban kétség merül fel, a Szervező felszólíthatja a játékost 

a személyazonosító okiratai fényképes másolatának MLFSZ részére történő 

megküldésére. Amíg a játékos a felszólításnak nem tesz eleget, a játékosi egyenlegét a 

Szervező felfüggesztheti, 

- a játékos tudomásul veszi, hogy Az MLFSZ addig nem utal a játékos által a regisztráció 

során megadott bankszámlaszámára nyereményt, illetve a játékosi egyenlegének 

összegét, amíg a személyazonosító okiratai fényképes másolatát és a vonatkozó 

bankszámlakivonat fényképes másolatát Az MLFSZ részére meg nem küldi, 

- kér/nem kér tájékoztatást a legfrissebb versenyhírekről és promóciós ajánlatokról e-

mailben 

II.23. Hitelnyújtás 

Az MLFSZ a fogadók (játékosok) részére kölcsönt (hitelt) nem nyújthat. 
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III. A fogadásszervező és a játékos közötti megállapodás módja 

III.24. A fogadás megkötése, az érvényesen megkötött fogadás 

A lóversenyfogadás akkor tekinthető érvényesen megkötöttnek, ha a fogadó megjelöli az általa 

kívánt fogadási formát és az általa kiválasztott versenyzőket, a szervező rendelkezésére 

bocsátja a fogadásra szánt pénzösszeget, és  

- offline értékesítési csatorna esetén ennek ellenében bizonylatot (fogadószelvényt) kap, 

- online csatorna esetén a fogadás megjelenik a fogadási naplóban. 

Kizárólag az a fogadás tekinthető érvényesnek, amelyet a fogadásszervező központi 

számítógépe betárolt, azaz a fogadás a központi rendszer adatállományaiban hitelesítéssel 

ellátottan szerepel. 

A totalizatőr fogadás akkor tekinthető jogszerűen megkötöttnek, ha úgy történik, 

a) offline értékesítési csatorna esetén: 

- a fogadó szóban vagy írásban egyértelműen megnevezi, megjelöli a választott 

versenypálya fogadni kívánt versenyét, a fogadni kívánt fogadási formát, megnevezi a 

fogadni kívánt ló (lovak) programszámát és a fogadás alapösszegét (tétösszegét), 

- kiegyenlíti a fogadás forint ellenértékét,  

- átveszi a fogadás megtörténtét igazoló tanúsítványt (fogadószelvényt). 

b) online értékesítési csatorna esetén: 

- az OÉCS felhasználói felületén a fogadás felvételére szolgáló űrlapon megjelöli a 

választott versenypálya fogadni kívánt versenyét, a fogadni kívánt fogadási formát, 

megnevezi a fogadni kívánt ló (lovak) programszámát és a fogadás alapösszegét 

(tétösszegét), 

- a játékos játékosi egyenlegéből a fogadás forint ellenértéke levonásra kerül, 

- és a fogadás az OÉCS felhasználói felületén megjelenik a játékos által megkötött 

fogadások között. 

A fogadás érvénytelen, ha a Részvételi szabályzatban előírt feltételek megsértésével vagy 

kijátszásával történik (pl. fogadószelvény nem valódi), illetve a fogadást a fogadásszervező 

központi számítógépe online hitelesítéssel nem látta el és nem tárolta be. 

Tekintettel arra, hogy a szerencsejátékban 18 éven aluli személy nem vehet részt, ezért a 

fogadásszervező fenntartja a jogot arra, hogy kérhesse a fogadó azonosító igazolvánnyal történő 

személyazonosítását. Bármely kétség esetén a szervező a személyazonosság ellenőrzésével 

biztosítja a 18 év alatti játékosok játékból történő kizárását, illetve részükre nyeremény kifizetés 

elkerülését. Az ellenőrzés visszautasítása szintén a játékból való kizárást, a nyeremény kifizetés 

megtagadását vonja maga után. 

A totalizatőr rendszerű lóversenyfogadásokkal kapcsolatos műveletekben való szabálytalan 

részvétellel elkövetett jogsértések, valamint az említett műveletek megzavarására, illetve a 

fogadás totalizatőr jellegének és a fogadók közötti egyenlő esélyre vonatkozó szabály 

megváltoztatására irányuló magatartás esetén az elkövetővel szemben, az MLFSZ a magatartás 

észlelésétől számítva haladéktalanul, legkésőbb 8 napon belül feljelentést tesz az illetékes 

nyomozó hatóságoknál. A feltételezhetően jogsértést vagy mulasztást elkövető fogadók 

nyereményének kifizetése vagy befizetett tétjeinek visszafizetése felfüggeszthető a hatósági 

eljárás jogerős lezárultáig. A nyeremények kifizetésének, illetve a befizetett tétek 
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visszafizetésének a felfüggesztése idején az MLFSZ elkülönített számlán kezeli a 

nyereményeket, illetve téteket. Amennyiben a rendőrség, ügyészség, egyéb hatóság, bíróság azt 

állapítja meg, hogy nem történt jogsértés, úgy a nyeremény kifizetésére/tét visszafizetésére 

kamatmentesen sor kerülhet. Amennyiben pedig megállapításra kerül a jogsértés elkövetésének 

a ténye, úgy a felfüggesztett nyeremény/tét az át nem vett nyeremény sorsát osztja. 

III.25. A fogadás megkötésének formái  

III.25.1. Offline értékesítési csatorna esetén (fogadóhelyen) 

Az alábbi módokon jöhet létre fogadás megkötésére irányuló megállapodás az MLFSZ és a 

fogadó között: 

a) Szóban történő fogadás 

Szóban történő fogadás esetén a fogadónak az alábbiakat kell egyértelműen megneveznie: 

- a választott versenypálya 

- a választott versenyt 

- a választott játék formáját 

- a választott alaptét összegét 

- a választott ló (lovak) programszámát  

Szerencsejáték Zrt. lottózóiban csak szóban és kizárólag Kincsem+ Tuti fogadás köthető, 

azaz ebben az esetben a fogadó fenti felsorolásból a választott ló (lovak) programszámát 

nem tudja megadni, azt a számítógép automatikusan határozza meg. 

b) Írásban, fogadási segédszelvénnyel történő fogadás 

Írásban, fogadási segédszelvénnyel történő fogadásnál a segédszelvényen, az 

előrenyomtatott helyeken x-szel kell jelölni (fekete vagy kék színű tollal) a kívánt fogadási 

adatokat. A terminál kezelőjének átadott (bejelölt) fogadási segédszelvényt a terminál 

olvasójába helyezve, a terminál kinyomtatja a fogadószelvényt. 

III.25.2. Online értékesítési csatorna esetén 

Elektronikus fogadási űrlappal történő fogadás: az OÉCS felhasználói felületén a fogadás 

felvételére kizárólag az erre szolgáló űrlapon van lehetőség. 

III.25.3. Online és offline értékesítési csatornán egyaránt elérhető fogadási formák 

a) Számítógéppel segített (TUTI) fogadás  

Lehetőség van a fogadást lebonyolító számítógépes rendszer által segített fogadások 

megkötésére. Ebben az esetben, egy adott fogadástípusra a fogadásokat a számítógépes 

rendszer, az azonos típusú, nem számítógéppel segített fogadások alapján alakítja ki. 

A rendszer a következő fogadáskötési módokat, vagy azok egy részét kínálja a fogadók 

számára:  

- amennyiben a fogadó egyszeri vagy kombinált formulában kíván fogadást kötni úgy, 

hogy a fogadásban egyik lovat sem maga akarja kiválasztani, a számítógépes fogadási 

rendszer a formulát alkotó összes lovat automatikusan határozza meg 

- amennyiben a fogadó egyszeri vagy kombinált formulában kíván fogadást kötni úgy, 

hogy az általa kiválasztott kombinációban szereplő lovaknak csak egy részét akarja ő 
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maga kiválasztani, az adott kombinációban résztvevő többi lovat a fogadási rendszer 

választja ki. 

b) Tartalék ló használata 

A fogadóknak, lehetőségük van néhány fogadási forma esetében a fogadásukat alkotó lovak 

kijelölésén kívül tartalék ló kijelölésére is, amely az alábbiakban meghatározott módon 

kiegészíti fogadásukat. 

III.25.4. Az egyszeri kombinációban, kötött fogadások esetében: 

- ebben az esetben a fogadó által kiválasztott tartalék ló nem tartozhat a fogadásában szereplő 

lovak közé. 

- ha a fogadó által a kombinációban kiválasztott lovak valamelyike nem vesz részt a 

versenyen, a tartalék ló oly módon egészíti ki az egyszeri fogadást vagy – egyszerűsített 

formula használata esetén – a tartalék lovat tartalmazó egyszeri fogadásokat, mintha a 

tartalék lovat az utolsó helyen tették volna meg. 

- e szabály alkalmazásában, ha a tartalék ló nem a fogadó által az utolsó pozícióra megtett 

lovat helyettesíti, az egyszeri fogadás, vagy a nem induló lovat tartalmazó minden egyes 

egyszeri fogadás, a versenyben résztvevő, a nem induló ló után kiválasztott lovakra 

érvényes oly módon, mintha ezek közül mindegyik a fogadó eredeti fogadásában őt 

megelőző helyen lett volna megjelölve. 

A mezőny és részmezőny formulában kötött fogadások esetén: 

- e formulák esetében a fogadó által kiválasztott tartalék lónak a versenyen résztvevő lónak 

kell lennie, de nem lehet egyik alap ló sem. - Alap ló vagy lovak azok a lovak, mely az 

összes megjátszott kombinációban szerepelnek. Sorrend szerinti játékok esetén meg kell 

határozni az alap ló által elérendő helyezést is. 

- tartalék lovat csak a fogadó által kijelölt alap ló vagy alap lovak egyikének helyettesítésére 

lehet figyelembe venni. 

Részmezőny fogadás esetén, a tartalék ló lehet a fogadó által az alap lovakhoz társított lovak 

közül való, de lehet más ló is; 

- ha az alap lovak egyike nem indul, a tartalék ló a mezőny formulában lévő egyszeri 

fogadásokat egészíti ki oly módon, mintha a tartalék lovat a fogadó az adott egyszeri 

fogadásokban az utolsó helyen tette volna meg. A mezőny formulában szereplő azon 

egyszeri fogadást vagy fogadásokat, amelyek tekintetében egy ló nem indul, és ez a ló 

azonos a megtett tartalék lóval, azt az egyes fogadási formákra vonatkozó egyedi szabályok 

alkalmazása szerint kell kezelni. 

- ha kettő vagy több, eredetileg indulónak jelentett lovat egy adott versenyben lejelentenek, 

és ha a fogadó egynél több nem induló lovat tett meg, akkor a tartalék ló csak az egyiket 

helyettesítheti. 

III.26. A legkisebb fogadható összeg (alaptét) 

III.26.1. 300 Ft: 

- a TÉT fogadásnál, 

- a HELY fogadásnál, 

- a BEFUTÓ fogadásnál, 

- a HÁRMASBEFUTÓ fogadásnál, 

- a BEFUTÓ TÉT fogadásnál, 

- a BEFUTÓ HELY fogadásnál, 

- a TRIO fogadásnál, 
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- a KOMBI 3 fogadásnál, 

- a TOP 5 fogadásnál, 

- a NÉGYESBEFUTÓ fogadásnál. 

III.26.2. 400 Ft: 

- a KOMBI 4 fogadásnál, 

- a TÉT JOKER fogadásnál, 

- a HELY JOKER fogadásnál. 

III.26.3. 600 Ft: 

- a KINCSEM+ fogadásnál. 

III.26.4. 900 Ft: 

- a 2 a 4-ből fogadásnál, 

- a MULTI fogadásnál, 

- a MINI MULTI fogadásnál. 

III.26.5. 1 200 Ft: 

- a 2 a 4-ből JOKER fogadásnál. 

III.27. A legnagyobb fogadható alaptét 

Az egyes fogadásoknál a legnagyobb fogadható alaptét a különböző fogadási módoknál 64 800 

Ft. Ez alól kivétel a nem visszaváltható, Joker kiegészítő fogadással ellátott fogadások, 

amelyeknél a legnagyobb fogadható alaptét 6 000 Ft. 

III.28. A fogadás érvénytelenítésének ideje 

a) offline értékesítési csatorna esetén: 

A fogadás bármely okból történő érvénytelenítését a fogadó fogadás megkötésétől számított 

15 percig, legfeljebb azonban az általa fogadott fogadási esemény startjáig 

kezdeményezheti. A fogadás érvénytelenítését csak azon a terminálon lehet elvégezni, 

amelyen a fogadás megkötése történt. 

A fogadás érvénytelenítését a Szerencsejáték Zrt. által üzemeltetett terminálokon a fogadó 

a termináltól való távozást követően nem kezdeményezheti.  

b) online értékesítési csatorna esetén 

Az OÉCS felhasználói felületén rögzített és a játékos által véglegesített fogadások utólagos 

érvénytelenítésére nincs lehetőség. 

A JOKER kiegészítő fogadással ellátott fogadásokat nem lehet érvényteleníteni. 

III.29. A fogadó kötelezettségei 

a) offline értékesítési csatorna esetén: 

A fogadó a saját érdekében köteles meggyőződni a fogadószelvény átvételekor, hogy az 

átvett fogadószelvény a fogadási szándékának megfelel-e, azaz a rajta szereplő adatok a 

kívánt fogadást tartalmazzák-e. 

A fogadó a fogadószelvényt épségben és hiánytalanul köteles megőrizni, mert nyereményre 

csak az eredeti nyerő fogadószelvény leadásával lehet igényt tartani. A központi rendszer 

adatállományaiban hitelesítéssel ellátottan fel nem lelhető fogadószelvényt a fogadás 

adatainak továbbítására vonatkozó igazolások, tanúvallomások nem pótolhatják, az erre 

nézve benyújtott bizonyítékokat a fogadásszervező nem veszi figyelembe. 

b) online értékesítési csatorna esetén 
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Az OÉCS felhasználói felületén rögzített és a játékos által sikeresen véglegesített fogadások 

után a fogadónak további kötelezettsége nincs, de saját érdekében javasolt meggyőződni 

arról, hogy a fogadás lekönyvelésre került a fogadási naplóban. 

III.30. A fogadószelvények fogyasztói ára 

A vásárolható fogadószelvény minimális ára megegyezik a III.26. pontban foglalt, fogadási 

típus szerinti legkisebb fogadható összeg (alaptét) árával. 

III.31. A tétek nagysága, az összevont tétek kezelésének szabályai 

A tétek a lóversenyfogadásban, mint szerencsejátékban a részvételre jogosító pénzösszegek 

nagysága.  

Amennyiben az egyes fogadási formánál nem kerül külön meghatározásra, az alaptét 300 Ft, 

mely 300 Ft-os lépésenként növelhető. 

A BEFUTÓ, BEFUTÓ TÉT, BEFUTÓ HELY, HÁRMASBEFUTÓ, TRIO, KOMBI 3, 

NÉGYESBEFUTÓ, KOMBI 4, KINCSEM+, TOP 5, MULTI, MINI MULTI, 2 a 4-ből játékok 

esetében lehetőség van a Flexi 50 formula alkalmazására. A Flexi formula a megjátszott 

alaptétet csökkenti. Az MLFSZ minden esetben jelzi, amennyiben a Flexi formula az egyes 

fogadási formáknál nem elérhető. 

III.31.1. Flexi 50 formula 

A megjátszott tét ebben az esetben az alaptét 50 %-a. A kombinációs fogadószelvény értékének 

el kell érnie a fogadószelvény minimum árát, tehát a fogadószelvénynek minimum 2 fogadási 

kombinációt kell tartalmaznia. 

A KINCSEM+, MULTI, MINI MULTI és 2 a 4-ből játék esetében lehetőség van a Flexi 25 és 

Flexi 50 formula alkalmazására is. A Flexi formula a megjátszott alaptétet csökkenti. Az 

MLFSZ minden esetben jelzi, amennyiben a Flexi formula nem elérhető. A Szerencsejáték Zrt. 

értékesítőhelyein Flexi formula használata nem lehetséges. 

III.31.2. Flexi 25 formula 

A megjátszott tét ebben az esetben az alaptét 25 %-a. A kombinációs fogadószelvény értékének 

el kell érnie a fogadószelvény minimum árát, tehát a fogadószelvénynek minimum 4 fogadási 

kombinációt kell tartalmaznia. 

III.32. A tétek és nyeremények aránya 

A tétek és nyeremények aránya – a totalizatőr rendszerű fogadási rendszerből következően – 

csak a fogadásból származó árbevételből (totalizatőr forgalom fogadási formánként) képzett 

nyereményalap és a nyerő fogadásokra feltett összegek (találatok) arányától függ.  

III.33. Speciális osztalékok 

Nem induló lovak esetén az MLFSZ, egyes kombinációs játékokban speciális osztalékot fizet, 

melyet az egyes játékformák leírásánál részletez.  

A speciális osztalék minimum értéke adott játékban a fogadási alaptét. 

Speciális osztalékok az egyes játékformáknál kerülnek meghatározásra. 
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III.34. A fogadószelvény leírása 

a) offline értékesítési csatorna esetén 

A fogadószelvény alakja, formátuma az MLFSZ által üzemeltetett terminálok és a 

Szerencsejáték Zrt. által üzemeltetett terminálok esetében eltér. A fogadószelvényen levő 

információk a fogadási formáknak megfelelően változnak, így természetesen ezek 

sajátosságait is tartalmazzák. Minden fogadószelvény egyedi azonosító számot és 

vonalkódot tartalmaz. A fogadószelvényeket a fogadásokat lebonyolító számítógép 

termináljai nyomtatják ki. 

A fogadószelvény tartalmaz minden olyan, a fogadásra vonatkozó adatot, információt, 

amely a fogadás, illetve nyerő fogadószelvény esetén a nyereményre való jogosultság és a 

nyeremény megállapításához szükséges.  

b) online értékesítési csatorna esetén 

A fogadószelvény alakja, formátuma egységes. A rajta levő információk csak a fogadási 

formáknak megfelelően változnak, így természetesen ezek sajátosságait is tartalmazzák. 

Minden fogadószelvény egyedi azonosító számot (XTC azonosító) tartalmaz. Online 

értékesítési csatorna esetén a fogadószelvényt a játékos PDF formátumban a fogadás 

megkötését követően azonnal, illetve bármely időpontban később is le tudja tölteni. 

A fogadószelvény tartalmaz minden olyan, a fogadásra vonatkozó adatot, információt, 

amely a fogadás azonosításához, illetve nyerő fogadószelvény esetén a nyereményre való 

jogosultság és a nyeremény összegének megállapításához szükséges.  

Az online rendszer által generált fogadószelvényt a játékos a saját eszközein tudja 

kinyomtatni. 

III.35. A fogadószelvény azonosítása 

A fogadószelvények azonosítása elsősorban a fogadószelvények azonosítószáma és – offline 

értékesítés esetén - vonalkódja alapján történik. 

a) offline értékesítési csatorna esetén 

A fogadószelvények azonosítása (pl. nyerő fogadószelvény esetén a nyereményre való 

jogosultság megállapítása, a nyeremény kifizetése esetén) a fogadószelvény bármely 

fogadásfelvételi hely termináljának olvasószerkezetébe történő behelyezésével, vagy 

sorszámának a terminál billentyűzetén való beírásával történik.  

A Szerencsejáték Zrt. értékesítőhelyein kizárólag azok a KINCSEM+ TUTI szelvények 

kerülnek azonosításra, amelyeket a Szerencsejáték Zrt. által üzemeltetett terminálokon 

nyomtattak ki. A Szerencsejáték Zrt. terminálkezelői a más fogadási típusokat tartalmazó 

fogadószelvények elfogadására nem kötelezhetők. 

Az MLFSZ által üzemeltetett terminálokon azok a szelvények kerülnek azonosításra, 

amelyeket az MLFSZ Zrt. által üzemeltetett terminálokon nyomtattak ki. A 

www.lovifogadas.hu honlapon megtalálhatóak a mindenkor érvényes fogadóhelyek, 

aszerint, hogy azokon mely típusú fogadószelvényeket tudnak vásárolni, illetve beváltani a 

játékosok. 

b) online értékesítési csatorna esetén 



 

25 

Online értékesítési csatorna esetén a fogadás azonosítása (pl. nyerő fogadás esetén a 

nyereményre való jogosultság és a nyeremény mértékének lekérdezése esetén) az OÉCS 

felhasználói felületén a fogadás egyedi azonosítójának az erre szolgáló űrlapon történő 

megadásával vagy kiválasztásával történik. 

III.36. Érvényes fogadószelvényre kifizetés/jóváírás folyamata 

a) offline értékesítési csatorna esetén 

A terminál olvasószerkezetébe történő behelyezés után, az MLFSZ, illetve a Szerencsejáték 

Zrt. központi informatikai rendszere (a fogadási esemény napját követően pedig az MLFSZ 

totalizatőr központja) a fogadószelvényt ellenőrzi, majd a terminál nyomtatója a 

fogadószelvényre nyomtatja a kifizetés tényét. Az MLFSZ által üzemeltetett terminálok a 

kifizetésre kerülő nyeremény összegét és a kifizetés helyét is rányomtatják a nyertes 

szelvényre, míg a Szerencsejáték Zrt. által üzemeltetett terminálok a kifizetés tényét 

nyomtatják rá és manuálisan kerül felírásra a szelvényre a nyeremény összege. Ezzel egy 

időben a központi szerver nyilvántartásba veszi a kifizetés tényét és a továbbiakban a 

fogadószelvény már nem jogosít kifizetésre. Amennyiben egy már kifizetett 

fogadószelvény ismét beolvasásra kerül, a terminál képernyője jelzi, hogy a kifizetés már 

megtörtént. 

A terminálkezelő a nyertes fogadásért járó nyeremény összegét a nyertes fogadószelvényre 

nyomtatott információk alapján fizeti ki, majd az előbb jelzett információkkal ellátott (az 

előző bekezdésben leírt módon további nyeremények igénylésére alkalmatlanná tett) 

fogadószelvényt visszaadja a fogadónak.  

b) Online értékesítési csatorna esetén: 

Az OÉCS központi rendszere – a nyertes szelvények és osztalékok megállapítása után - a 

nyertes fogadásért járó nyeremény összegét a játékos játékosi egyenlegén automatikusan 

jóváírja. 

III.37. A fogadással kapcsolatos műveletek naplózása 

a) offline értékesítési csatorna esetén 

Az MLFSZ és az SzZrt. fogadásokat lebonyolító központi számítógépe – mivel minden 

ilyen műveletet nyilvántart, naplóz - minden egyes eladott, kifizetett fogadószelvény után 

képes az adott eladóhely (terminál) egyenlegének megállapítására. A naplózás során az 

MLFSZ és az SzZrt. központi informatikai rendszere az alábbi adatokat rögzíti, mely 

adatokat szinkronizálva továbbít a PMU Központi Informatikai Rendszerének adatbázisába 

is: 

- A terminál száma 

- A terminál azonosítója 

- A fogadószelvény eladásának ideje 

- A fogadás alaptétje 

- A fogadási forma 

- A megjátszott kombináció 

- A fogadószelvény ára 

- A megjátszott esemény dátuma 

- Az esemény pályaszáma és futam száma 
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b) online értékesítési csatorna esetén 

Az OÉCS központi rendszere minden műveletet nyilvántart, naplóz, ami az OÉCS 

felhasználói felületén megkötött fogadásokkal kapcsolatos. 

III.38. A fogadószelvénnyel kapcsolatos általános információk 

a) offline értékesítési csatorna esetén 

A fogadószelvény bemutatóra szóló, a nyeremény kizárólag a fogadószelvény átadóját illeti 

meg.  

A fogadószelvény elvesztése miatt a fogadó részéről semmiféle nyereményigény nem 

támasztható és az MLFSZ még méltányosságból sem köteles a fogadó vélt kárát részben 

vagy egészben megtéríteni. 

A terminál kezelője nem jogosult azt vizsgálni, hogy az adott fogadószelvényt az illető 

jogszerűen tartja-e birtokában vagy sem. 

b) online értékesítési csatorna esetén 

Az OÉCS felhasználói felületén megkötött fogadások játékosi egyenleghez kötöttek, nem 

átruházhatók. 

A megkötött fogadást az OÉCS központi rendszere nyilvántartja, nyertes fogadás esetén a 

nyeremény összege automatikusan jóváíródik a játékos játékosi egyenlegén. 

A fentiek miatt a játékosnak nyereményigényét nem kell benyújtania. 

III.39. A fogadószelvényen szereplő adatok jelentése 

III.39.1. Az MLFSZ által üzemeltetett terminálok által nyomtatott fogadószelvényeken 

szereplő adatok: 

a) fogadószelvény hátoldalán (előnyomtatott): 

- a fogadásszervező neve 

- a fogadásszervező székhelye 

- hátoldali tájékoztató 

A fenti jellemzőkkel ellátott fogadószelvény hátoldalát az 1. ábra mutatja be. A fogadószelvény 

hátoldala az alábbi lóverseny fogadási tájékoztatót tartalmazza, előre nyomtatott formában, 

folyamatosan ismételve úgy, hogy minden egyes fogadószelvényre legalább egyszer 

olvashatóan rákerüljön. 

MLFSZ 

1101 Budapest, Albertirsai u. 2-4.  

Adószám: 10929001-1-42 

A SZERENCSEJÁTÉKBAN 18 ÉVEN 

ALULI SZEMÉLYEK NEM VEHETNEK 

RÉSZT 

Nyereményre jogosult a fogadó, ha a 

kihirdetett hivatalos befutási sorrend alapján 

e fogadási szelvény a nyerő kombináció(ka)t 

tartalmazza. Nyeremények az adott 

fogadással érintett futam napjától számított 

90. napig igényelhetők a 

www.lovifogadas.hu oldalon közzétett 

fogadóhelyeken.  

1. ábra 
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Az előnyomtatott szöveg a fogadószelvény méretéhez képest úgy készül, hogy egy szelvény 

méretére kétszer kerüljön fel, így a vágást követően is minimum egyszer olvasható. 

A fogadószelvény előoldalán (terminál által nyomtatott): 

1. a fogadásra megjelölt pálya megnevezése,  

2. a fogadási esemény dátuma (a fogadási esemény várható időpontja) 

3. a pálya, verseny száma, melyre a fogadás történik (a fogadás tárgya) 

4. a versenyben indulónak adott résztvevők száma 

5. a fogadott játék formája 

6. a megtett tét egységára 

7. a fogadás értéke 

8. a fogadás összértéke, a feltett tét (tétek) összege, azaz a fogadásért (fogadásokért) fizetendő 

Ft végösszeg 

9. Fogadószelvény azonosító számai 

- Felső számsor 

a) Dátum (nn/hh/éé) (Fogadás megkötésének időpontja)  

b) Idő (ÓÓ:PP:MP) (Fogadás megkötésének időpontja) 

c) Fogadási szervezet (MLS) 

d) fogadási hely száma (xxxx.xx) 

e) Terminál száma, (xxxxxx) 

f) Terminál firmware (a nyomtatás pillanatában a terminálon futó értékesítő 

szoftver verziószáma) verzió (xx.yy) 

- Alsó számsor 

g) fogadószelvény típusa (1. normál fogadószelvény) 

h) Rendszer indításának dátuma (nnhhéé) 

i) Rendszer azonosítója (00.24.) 

j) Az adott tranzakció száma 

k) Kulcsszám (tikett ellenőrző számsor)  

 

2. ábra 

10. a választott ló (lovak) programszáma (neve), illetve a fogadott játék, a fogadási formának 

megfelelő jelölése, amennyiben egy fogadási formán belül több fogadást helyeznek el egy 
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fogadószelvényen, akkor ennek a jelölése (a fogadási formáknak megfelelően ott külön 

részletezve) 

11. a fogadószelvény generált sorszáma 

12. a fogadószelvény azonosító vonalkódja 

13. Az adott futam adott fogadási típusára jellemző Jackpot összeg (opcionálisan szerepelhet a 

szelvényen) 

Egy nemzetközi fogadás során használt általános fogadószelvényt mutat be a 3. ábra. 

 

3. ábra 

III.39.2. A Szerencsejáték Zrt. által üzemeltetett terminálok fogadószelvényein szereplő, 

a KINCSEM+ TUTI fogadásra vonatkozó adatok: 

a) fogadószelvény hátoldalán lévő, előnyomtatott tájékoztató Kincsem+ TUTI-ra vonatkozó 

részlete: 

„TELINFO: 224-2600 

Tudnivalók a Részvételi szabályzatokból 

Aki valamely játékban vagy fogadásban részt vesz, az magára nézve kötelezőnek ismeri el 

a játék, illetve fogadás Részvételi szabályzatát, amely az értékesítőhelyeken elérhető. 

A nyereményjogosultság igazolására ez az átvételi igazolás szolgál sorsjegyként, illetve 

fogadószelvényként. Nyereményjogosultság akkor áll fenn, ha egy részvételre jogosított 

alapjátékban, illetve fogadásban (...) a Kincsem+ Tutin a megjátszott 5 tipp a 

nyerőosztályok valamelyikének megfelel. 

A nyeremények az SZJA-val csökkentve vehetők fel, s igénylésük a nyertes játék Részvételi 

szabályzatában megjelölt értékesítőhelyen, a sorsolás - illetve a megfogadott, időben 
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utolsóként kezdődött fogadási esemény - napjától számított 90 napos jogvesztő határidőn 

belül történhet. 

A kisnyeremények igénylése és kifizetése a terminállal ellátott értékesítőhelyeken történik a 

teljes nyitvatartási idő alatt. A nyereményigénylés és a nyeremények kifizetése (...) a 

Kincsem+ Tuti esetében a fogadási esemény befejezését követően megkezdődött 

osztalékszámítás befejezését követően azonnal megkezdődik. A lottózói nyeremények 

kifizetése készpénzben vagy átutalással történik. A nyeremény készpénzben való kifizetése a 

terminálkezelővel egyeztetett időpontban, de legkésőbb az átvételi igazolás beolvasását 

követő 30 munkanapon belül megtörténik, míg átutalással történő kifizetés esetében a 

nagynyeremények kifizetése alapján történik. A nagynyeremények kifizetése - a lottózói 

nyeremények kivételével - kizárólag átutalással történik – a nyeremény összegétől függően 

a Részvételi szabályzatban leírtaknak megfelelően az SzZrt.-nél benyújtott – 

nyereményigénylés alapján, a Kincsem+ Tuti esetében a nyereményigénylés alapján a 

Magyar Lóversenyfogadást – szervező Kft. jár el. Az átutalással történő kifizetésre a 

nyereményigénylést követő 30 napon belül kerül sor. 

Kérjük, hogy ezt az igazolást gondosan őrizze meg, különösen az erős napsugárzástól és 

nagyobb hőhatásoktól óvja, mert a nyeremény csak ép igazolás benyújtásával vehető fel. A 

nyereményjogosultság megállapításának vitatása esetén óvásra, illetve felszólamlásra van 

lehetősége az értékesítőhelyeken vagy a Szerencsejáték Zrt. központjában, a Kincsem+ Tuti 

esetében Az Magyar Lóversenyfogadást – szervező Kft.-nél.” 

A fogadószelvény hátoldalán a fenti lóverseny fogadási tájékoztató, előre nyomtatott 

formában, folyamatosan ismételve szerepel oly módon, hogy hogy minden egyes 

fogadószelvényre legalább egyszer olvashatóan rákerül. 

b) a fogadószelvény előoldalán: (terminál által nyomtatott) 

1. Fogadási hely megnevezése, címe, azonosító száma (xxxxxxx) 

2. Fogadásszervező neve, székhelye, adószáma 

3. A fogadott játék formája  

4. A fogadásra megjelölt pálya megnevezése  

5. A fogadási esemény dátuma (a fogadási esemény várható időpontja) 

6. A pálya, és a futam száma, melyre a fogadás történik (a fogadás tárgya) 

7. A versenyben indulónak adott résztvevők száma 

8. A fogadott lovak és a tartalék ló programszáma 

9. Fogadószelvény egyedi átvételi számának vonalkódja 

10. Az adott futam adott fogadási típusára jellemző Jackpot összeg (opcionálisan 

szerepelhet a szelvényen) 

11. Fogadószelvény azonosító számai: 

a) szelvény szám 

b) Játékba küldés időpontja: Dátum (éééé /hh/ nn /óó:pp) (Fogadás megkötésének 

időpontja)  

c) érvényesség kezdete Dátum (éééé /hh/ nn ) 

12. A játék ára, a fogadásért fizetendő Ft összeg 

13. MLFSZ fogadás azonosító számsor: dátum, tikett tranzakció szám 

14. Fogadásszervező biztonsági száma (xxxxxxxxxx) 

15. Fogadószelvény egyedi átvételi száma 
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A fenti jellemzőkkel ellátott fogadószelvényt az 4. ábra mutatja. 

 

4. ábra 

III.39.3. Online értékesítési csatorna esetén: 

a) „Fogadószelvény”: a dokumentum címe, megnevezése 

b) „Fogadási sorszám”: a játékos által megkötött fogadás sorszáma 

c) „Fogadási azonosító”: a fogadószelvény rendszerazonosító száma 

d) „Fogadás időpontja”: Fogadás megkötésének időpontja 
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e) „Fogadási esemény”: a fogadásra megjelölt verseny száma, pálya megnevezése, a fogadási 

esemény dátuma (Fogadás tárgya) 

f) „Verseny kezdete”: a futam várható időpontja 

g) „Fogadás típusa”: a fogadott játék formája 

h) „Az Ön tippje”: 

1) a játékos tippje, vagyis a választott induló (indulók) programszáma. Amennyiben 

egy fogadási formán belül több fogadást helyeznek el egy fogadószelvényen, akkor 

ennek a jelölése (a fogadási formáknak megfelelően ott külön részletezve) 

i)  „Alaptét”: a fogadás alaptétje  

j) „Fogadás összértéke”: a feltett tét (tétek) összege, azaz a fogadásért (fogadásokért) 

fizetendő Ft végösszeg 

A fogadószelvény továbbá az alábbi fogadási tájékoztatót tartalmazza: 

„Nyereményre jogosult a fogadó, ha a kihirdetett hivatalos befutási sorrend alapján e fogadási 

szelvény a nyerő kombináció(ka)t tartalmazza. A nyeremény összege a fogadó játékosi 

egyenlegén automatikusan jóváírásra kerül. A fogadással kapcsolatos igényérvényesítésre az 

adott verseny nyereményosztalékának kihirdetésétől számított 90. napig van lehetőség. 

Magyar Lóversenyfogadást Szervező Kft., Albertirsai út 2-4, 1101 Budapest 

A szerencsejátékban 18 éven aluli személyek nem vehetnek részt!” 

A fenti jellemzőkkel ellátott fogadószelvényt a 5. ábra mutatja. 
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5. ábra 

III.40. A fogadószelvény azonosító jelzései 

III.40.1. Az MLFSZ által üzemeltetett terminálok fogadószelvényeinek azonosító jelzései:  

a) Fogadószelvény sorszáma: 

A fogadószelvény rendelkezik egy, 24 helyi értékkel bíró sorszámmal függetlenül attól, 

hogy a fogadószelvényen egy vagy több fogadás szerepel-e. 

A sorszám alapján a fogadószelvény minden adata, azaz a fogadás minden jellemzője 

visszakereshető. 

b) Fogadószelvény azonosító: 

A fogadószelvények azonosító száma egy 6 csoportból álló azonosító szám. Az első csoport 

a fogadási szervezet, a 2., 3., 4. a fogadási szervezet, csoport a fogadás felvételi hely, a 

kezelő azonosítója. Az 5., 6. csoport az adott terminál, az adott napon eladott 

fogadószelvények száma. 
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Az azonosító szám alapján a fogadószelvény minden adata, azaz a fogadás minden 

jellemzője visszakereshető. 

c) A fogadószelvény vonalkódja: 

A fogadószelvény vonalkódja lényegében a fogadószelvény azonosító számának megfelelő 

vonalkód, melyet a központi számítógép utasítására nyomtat a fogadószelvényre a terminál, 

a terminál olvasóján keresztül történő későbbi azonosíthatóság számára. 

III.40.2. A Szerencsejáték Zrt. által üzemeltetett terminálok fogadószelvényeinek 

azonosító jelzései: 

- fogadás felvételi hely azonosítója: 6 helyi értékkel bíró sorszám  

- Fogadószelvény száma: 7 helyi értékkel bíró sorszám (szelvényszám) 

- A vonalkód számokkal azonosított tranzakciószám  

- Szerencsejáték Zrt. biztonsági száma (xxxxxxxxxx)  

- MLFSZ fogadásazonosító számsor 

Az azonosító számok alapján a fogadószelvény minden adata, azaz a fogadás minden jellemzője 

visszakereshető. 

A fogadószelvény vonalkódja a fogadószelvény azonosító számának megfelelő vonalkód, 

melyet a központi számítógép utasítására nyomtat a fogadószelvényre a terminál, a terminál 

olvasóján keresztül történő későbbi azonosíthatóság számára. 

III.40.3. Online értékesítési csatorna esetén: 

a) Az OÉCS használatával játékba küldött fogadások a központi rendszer által rögzített 

fogadási naplóban egyedi fogadás-azonosítóval kerülnek lekönyvelésre. 

b) A fogadás-azonosító (és a fogadás részletes adatai) az OÉCS központi rendszerében a 

játékos játékosi egyenlegéhez hozzárendelésre kerülnek. 

c) Az OÉCS fogadószelvényén a „fogadási sorszám” és a „Fogadási azonosító” mezők az 

OÉCS rendszer által kiosztott azonosítók. 
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IV. A nyeremények átvételének szabályai 

IV.41. A nyereményalap képzésének szabályai 

a) A nyereményalapot a PMU központi informatikai rendszere képezi úgy, hogy a fogadás 

nyereményalapja a nemzetközi együttműködés keretében szervezett lóversenyfogadások 

során fizetett tétek összessége. A PMU központi informatikai rendszere a vállalati 

jövedelmet a fogadásra feltett tétek összességéből számolja, az arányos és progresszív 

levonásokat figyelembe véve (lásd a vonatkozó fejezetben). A nyereményalap kiszámolása 

során a hatályos Szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény. 30/A §-ban 

foglaltaknak érvényesülnie kell. 

A nyereményalap képzése minden fogadási formára külön-külön történik. 

A nemzetközi együttműködés keretében szervezett lóversenyfogadásokat központosító 

PMU jogosult az egyes fogadási formáknál a nyereményalapot a saját költségének terhére 

megnövelni. 

b) A nemzetközi együttműködés keretében szervezett totalizatőr rendszerű lóversenyfogadás 

esetén a nyereményalap nyereményre fordítandó minimumhányada a valamennyi részt vevő 

szerencsejáték-szervező által kialakított és elfogadott játékszabályok szerint minimum 

62%, amelynek a közös nyereményalap egészére vonatkozóan kell érvényesülnie. 

c) A nemzetközi együttműködésben résztvevő országokban megkötött fogadásokat a PMU 

központi informatikai rendszere összevonja és azokra futamonként, fogadási fajtánként és 

nyerőosztályonként nyereményszorzót (osztalékot) számol ki, amely nyereményszorzó 

egységes minden résztvevő partner fogadásszervezőre nézve. 

Minden egyes fogadástípusnál az egy fogadási alapegységre megállapított osztalékszorzó 

határozza meg a fogadóknak fizetendő összeget. 

A bruttó osztalékokat a tétek összesítése és visszaosztása alapján határozzák meg, a 

befizetett tétösszeg meghatározott százalékára vonatkozó levonás elvégzése után. (Az 

arányos és progresszív levonások mértékét a vonatkozó fejezet tartalmazza.) 

A számítás során az osztalékokat a legközelebbi tizedes jegyig kerekítik. Az e rendelkezés 

alkalmazásából, vagyis az osztalékok összegének kerekítéséből fennmaradó összegek a 

fogadásokból származó bruttó bevételbe számítanak bele, ami az e szabályzatban 

meghatározott összes levonással csökkentett teljes tétösszeg, és ezen összeg nyertes 

fogadóknak kifizetett része közötti különbséget jelenti. 

Amennyiben a kiszámított osztalék összege nem éri el az 1,1-szeres mértéket, a kifizetés 

1,1-szeres, a fogadási alapegységre számított osztalék alapján történik, az adott versenyre 

vonatkozó osztalékszámítások végén megmaradt kerekítések elhagyásával. 

A nyeremények kifizetését a kerekítési szabályok szerint kerekítik fel vagy le. A fent 

említett szabályok alkalmazásából fennmaradó ezredrészek a fogadásokból származó 

töredékbe számítanak bele, amely a nyereményalapok töredéke felhasználásának szabályai 

szerint kerül felhasználásra. 

d) Az osztalékszámításokra az összes fogadás egybegyűjtése után kerül sor. 

e) A nemzetközi nyereményalapba és az osztalékszámítás folyamatába csak az „Informatikai 

folyamatok” c. fejezetben leírt módon, validáltan bekerült fogadások vesznek részt. A 
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fogadás során technikailag csak a helyesen validált fogadás eredményeképpen kerülhet 

kinyomtatásra a játékot igazoló fogadószelvény. Amennyiben valamely technikai probléma 

folytán a fogadás mégsem kerülne a rendszerbe és a fogadó ezzel kapcsolatban óvást nyújt 

be, akkor a nyereményekkel kapcsolatos felszólamlások, óvás és panaszkezelést szabályzó 

fejezet rendelkezései az irányadók. 

IV.42. Nyereményalapok töredéke 

A fogadási formánkénti és ezeknek megfelelő nyerő kombinációk, valamint az ezekre jutó 

nyerő találatok összegei miatt az egyes nyereményalapoknak az illető nyerők közti 

felosztásánál töredék keletkezik. 

Az MLFSZ töredékre jogosult az MLFSZ fogadásfelvételi helyein feltett nyerő tétek 

arányában, amelyet a PMU Központi Informatikai Rendszere tart nyilván. 

A fel nem használt töredéket az MLFSZ az alábbiak szerint fordítja további nyereményekre: 

A fel nem használt töredék összegét az MLFSZ külön számlán gyűjti, és a gyűjtés kezdő napját 

követő 180 napon belül valamelyik általa megjelölt versenyben a megjelölt fogadási forma 

nyereményalapját emeli meg. Amennyiben az MLFSZ által megjelölt versenyben, a megjelölt 

fogadási formában nincs nyerő kombináció, a következő héten valamelyik általa megjelölt 

versenyben bármely fogadási forma nyereményalapját emeli meg. Amennyiben az MLFSZ által 

megjelölt versenyben, a megjelölt fogadási formában nincs nyerő kombináció, ez esetben az 

adott versenyben a bármely fogadási formában fogadott fogadások közül az lesz a nyerő, amely 

az adott versenyben a negyediknek helyezett lovat tartalmazza. Amennyiben erre a 

kombinációra sem történt fogadás, akkor azok a fogadások lesznek nyerők, melyek az adott 

versenyben a bármely fogadási formában az ötödiknek helyezett lovat tartalmazzák. Ez a 

folyamat folytatódik az adott versenyben ténylegesen indult és az utolsó helyen befutó lóig.  

IV.43. Nyeremények minimális összege 

A legkisebb nyeremény összege megegyezik az aktuális, legkisebb fogadható alaptéttel. 

IV.44. A nyeremények kiszámításának technikai lebonyolítása 

A nyeremények (totalizatőr nyeremények) kiszámítása az adott verseny lefutása, valamint a 

verseny hivatalos helyezési sorrendjének jóváhagyása után azonnal megkezdődik. A 

nyeremény számítása a PMU központi számítógépes rendszerében történik.  

A PMU által kiszámított osztalékokat hivatalosan megküldi az MLFSZ-nek a központi 

számítógépes rendszereiken keresztül és ezt követően az MFLSZ a hivatalos osztalékokat 

kihirdeti, és a kifizetést megkezdi. 

Az MLFSZ a rendelkezésére álló kommunikációs eszközökön keresztül tájékoztatja a 

fogadókat, az eredményeket közzéteszi és kihirdeti. 

A nyereményeket minden fogadási típus esetében 1 Ft-ra számolja ki a PMU központi 

számítógépes rendszere.  

IV.45. Az át nem vett nyeremények felhasználásának szabályai 

a) offline értékesítési csatorna esetén 

A magyar fogadók által át nem vett nyereményeket az MLFSZ az alábbiak szerint fordítja 

további nyereményekre: 



 

36 

A 90. napon túl át nem vett nyeremények összegét a fogadásszervező külön számlán gyűjti, 

és a gyűjtés kezdő napját követő 180. napon belül valamelyik általa megjelölt versenyben, 

az MLFSZ által meghatározott fogadási forma nyereményalapjához adja. 

A 90 napos határidő kezdőnapja a fogadási esemény napja. 

b) online értékesítési csatorna esetén  

Az OÉCS felhasználói felületén megkötött nyertes fogadások nyereménye automatikusan 

jóváíródik a felhasználó játékosi egyenlegén, ezért az átvett nyereménynek minősül. 
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V. A fogadás eredményének bizonyítási módja 

V.46. A fogadás eredményének megállapítása 

Az MLFSZ által, nemzetközi együttműködés keretében szervezett totalizatőr rendszerű 

fogadások mindegyikénél, minden fogadási formánál és versenyfajtánál, melyre fogadást 

szervez, a fogadások szempontjából az adott verseny hivatalos helyezési sorrendje az irányadó. 

A hivatalos helyezési sorrendet a versenyszervező állapítja meg és továbbítja a PMU-nek, 

amelyet az Infocenter rendszeren keresztül továbbít a partner fogadásszervezők részére a 

„Lóverseny információs adatok” c. fejezetben leírtak szerint. 

A fogadások kimenetele a versenynek a lóversenypályán kihirdetett hivatalos végeredményétől 

függ. A kihirdetett végeredmény tartalmazza a lovak helyezési sorrendjét és a versenyben nem 

indult lovak programszámát. 

A hivatalos helyezési sorrend lóversenypályán való kihirdetését követően, a verseny eredménye 

a fogadások kimenetele szempontjából véglegessé válik, még akkor is, ha később egyes lovakat 

hátrébb sorolnak. 

Néhány egyedi esetben az osztalékszámítási módszerek lehetővé teszik, hogy a nyerő 

kombinációk a helyezési sorrendtől eltérő sorrendre vonatkozzanak. 

A fogadók felelőssége tehát, hogy fogadószelvényeiket a hivatalos osztalékok kihirdetéséig 

megőrizzék. 

V.47. Hivatalos helyezési sorrend 

A hivatalos helyezési sorrend a nemzetközi együttműködés keretében szervezett 

lóversenyfogadások esetében, a PMU által hivatalosnak tekintett helyezési sorrend a mérvadó. 

A PMU által megküldött hivatalos helyezési sorrendet az MLFSZ a hivatalos weboldalán 

(www.lovifogadas.hu), a megérkezést követően legkésőbb 15 perccel közzé teszi. 

A fogadóhelyeken a hivatalos befutási sorrendről az MLFSZ által üzemeltetett 

www.lovifogadas.hu weboldalon lehet tájékozódni. Kérésre a terminálkezelő eredmény 

riportot nyomtat a terminálból, amely az MLFSZ által üzemeltetett terminálok esetén 

tartalmazza a helyezési sorrendet és a futamban kihirdetett nyereményszorzókat fogadási 

fajtánként és nyerőosztályonként, a Szerencsejáték Zrt. által üzemeltetett terminálok esetén 

pedig tartalmazza a helyezési sorrendet, valamint a futamban kihirdetett nyereményösszegeket 

fogadási fajtánként és nyerőosztályonként. 

V.48. A fogadás eredménye, hivatalos helyezési sorrend megváltoztatása  

A fogadás eredményének megállapítása az adott versenyre vonatkozó, a verseny lefutása után 

megállapított, kihirdetett és közzétett hivatalos helyezési sorrend alapján történik. 

Az a nyerő fogadószelvény, mely tartalmazza az adott versenyre vonatkozó, az adott és 

megjátszott fogadási formának megfelelő nyerőt, illetve nyerő kombinációit, egyúttal pedig 

szerepel a központi számítógép által betárolt adatok között. 

A fogadás eredményének megállapítása technikailag a fogadószelvény adatainak a 

nyereményjegyzékben szereplő adatokkal való összehasonlításával történik, melyet a fogadás 

napján a PMU Központi Informatikai Rendszere, azt követően pedig az MLFSZ totalizatőr 

rendszere végez el. A nyereményjegyzéket a fogadásszervező számítógépes rendszere 
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továbbítja a Szerencsejáték Zrt. számára, lehetővé téve ezzel a Szerencsejáték Zrt. által 

üzemeltetett terminálokon a nyeremények megtekintését és az ott feladott fogadások kifizetését. 

V.49. A nyereményjegyzék 

A hivatalos helyezési sorrend eredményének a PMU központi számítógépes rendszerébe 

táplálása és nyeremények kiszámítása után a fogadásokat lebonyolító számítógép kikeresi és 

megállapítja a nyerő fogadásokat. Az így kikeresett és megállapított nyerő fogadásokat, tehát 

minden nyereményre jogosító fogadószelvény adatait a kifizető tábla tartalmazza, mint 

nyereményjegyzéket. Ezt a nyereményjegyzéket a PMU szétválogatja aszerint, hogy a nyertes 

fogadásokat mely csatlakozott ország fogadásszervezőjénél kötötték, majd naponta, futamokra 

bontva megküldi a nemzetközi nyereményalaphoz csatlakozott országok fogadásszervezőinek 

informatikai rendszereihez - így az MLFSZ-nek – az adott országban játékba küldött nyertes 

szelvények listáját, külön jelezve azokat a nyertes fogadószelvényeket, amelyek nem kerültek 

beváltásra a fogadási esemény napján. A nyereményjegyzéket és a nyertes szelvények listáját a 

fogadásszervező számítógépes rendszere továbbítja a Szerencsejáték Zrt. számára, lehetővé 

téve ezzel a Szerencsejáték Zrt. által üzemeltetett terminálokon a nyeremények megtekintését 

és az ott feladott fogadások kifizetését. 

A nemzetközi nyereményjegyzék minden versenynap befejeztével archiválásra kerül a PMU 

informatikai rendszerében, valamint a Magyarországon játékba küldött nyertes szelvények 

nyereményjegyzéke az MLFSZ és a Szerencsejáték Zrt. adatbázisában. A nyereményekre, 

kifizetésre és visszafizetésre vonatkozó adatok archiválásáról az MLFSZ gondoskodik, MLFSZ 

az archivált adatokat 10 évig tárolja. 

V.50. A nyeremény kifizetésének szabályai 

A nyeremények kifizetése az adott verseny lefutása után, az osztalékok kiszámítása után 

azonnal megkezdődik. A nyeremények az adott versenynaptól számított 90 napon keresztül 

igényelhetők. A nyeremények a 90. napon még igényelhetők, a 90. nap után a nyeremények 

már nem igényelhetők. 

V.51. Nyeremények kihirdetése 

Az MLFSZ a nyereményeket (totalizatőr osztalékokat) nettó formában hirdeti és fizeti ki. A 

nyeremények kihirdetése az MLFSZ hivatalos weboldalán (www.lovifogadas.hu) történik. 

V.52. A kifizetés során alkalmazott szabályok 

a) A nyeremény kifizetésre vonatkozó szabályok fogadóhelyek típusától függenek.  

b) A nyeremények csak a nyerő fogadószelvény ellenében fizethetők ki, melyek 

azonosíthatók. A fogadószelvények bemutatóra szólnak, a nyeremény a fogadószelvény 

átadóját illeti meg. 

c) A nyeremény a fogadószelvény birtokosának kerül kifizetésre. A központi rendszer 

adatállományaiban hitelesítéssel ellátottan nem fellelhető fogadószelvényt a fogadás 

adatainak továbbítására vonatkozó igazolások, tanúvallomások nem pótolhatják, az erre 

nézve benyújtott bizonyítékokat a fogadásszervező nem veszi figyelembe 
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V.53. A nyereményfizetés (kifizetés) technikai lebonyolítása 

V.53.1. A nyereményfizetés (kifizetés) technikai lebonyolítása az MLFSZ saját 

üzemeltetésű fogadóhelyein és szerződéses partnerei által üzemeltetett 

értékesítőhelyein (együttesen a továbbiakban: az MLFSZ értékesítőhelyei)  

A nyerő fogadószelvényt a terminálkezelő a terminál olvasójába helyezi. A fogadásokat 

lebonyolító számítógép a vonalkód alapján a fogadószelvény adatait azonosítja, ellenőrzi, a 

nyereményjegyzékkel összehasonlítja, majd a fogadószelvényre nyomtatja a kifizetéssel 

kapcsolatos információkat. A kinyomtatott információk alapján a terminálkezelő kifizeti a 

nyeremény forintosított összegét. 

A készpénzben történő kifizetés felső határa a kifizetési hely típusától függően a következő 

összeg lehet: 

- A Fogadásszervező saját üzemeltetésű fogadóhelyein 599.999 Ft 

- A Fogadásszervező által üzemeltetett termináljaival rendelkező partnerhálózatában 599.999 

Ft 

A 600.000 Ft-ot elérő vagy meghaladó nyeremények kifizetésének esetében a jelen 

dokumentumban külön fejezetben rögzített szabályokat kell alkalmazni. (Pénzmosás elleni 

szabályok) 

Amennyiben a fogadóhely nem rendelkezik a kifizetendő összeggel, illetve a kifizetendő összeg 

meghaladná a fent leírt felső határt, úgy nyereményigénylő lap (2a. számú melléklet) felvételét 

és a nyertes fogadószelvény bevonását követően a nyertes fogadószelvény birtokosa banki 

átutalással jut a nyereményéhez. 

Az 600.000 Ft-ot, elérő de 5.000.000 Ft-ot nem meghaladó nyeremény kifizetésére minden 

esetben nyereményigénylési lap kitöltését követően banki átutalással kerül sor. 

Az MLFSZ banki átutalással csak forint alapú és Magyarországon működő bankban nyitott 

bankszámlára történő átutalással teljesít nyeremény kifizetést.  

Fenti összeghatárok módosulhatnak, amennyiben az MLFSZ azt a bevezetés előtt 10 nappal a 

SzF-nek bejelenti és a fogadók számára széles körben meghirdeti. 

A terminállal rendelkező értékesítőhelyek, a lottózói nyereményeket kifizető értékesítőhelyek, 

valamint a nyereményigénylést felvevő helyek cím szerinti listáját az MLFSZ az SzF. részére 

megküldi, az esetleges változásokat 7 napon belül bejelenti. 

V.53.2. A nyereményfizetés (kifizetés) technikai lebonyolítása az SzZrt. saját üzemeltetésű 

lottózóiban és szerződéses partnerei által üzemeltetett értékesítőhelyein (együttesen a 

továbbiakban: az SzZrt. értékesítőhelyei) 

V.53.2.1.  A nyeremények nagyság szerinti megkülönböztetése 

A nyeremény kifizetés során a nyeremény nagyságától függően kétféle nyereményt 

különböztetünk meg: 

a) Kisnyeremény: Az olyan, egy fogadószelvénnyel elért nettó nyeremény, melynek 

kifizetendő értéke nem éri el a 200 000 Ft-ot (azaz kettőszázezer forintot). 

b) Nagynyeremény: Az olyan, egy fogadószelvénnyel elért nettó nyeremény, melynek 

kifizetendő értéke 200 000 Ft (azaz kettőszázezer forint) vagy a felett van. 
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Az a) és b) pontban szereplő összeghatárok módosulhatnak, amennyiben az MLFSZ azt a 

bevezetés előtt 10 nappal a SzF-nek bejelenti és a fogadók számára széles körben meghirdeti. 

V.53.2.2.  Az SzZrt. értékesítőhelyein feladott szelvényeken elért kisnyeremények kifizetése  

Az SzZrt. értékesítőhelyein feladott fogadószelvényeken elért kisnyeremény kifizetése 

készpénzben történik. A kisnyeremények bármelyik terminállal rendelkező SzZrt. 

értékesítőhelyen felvehetők. A kifizetőhelyek nyeremény-kifizetést kizárólag az SzZrt. 

értékesítőhelyein vásárolt fogadószelvényekre teljesíthetnek, a kifizetés a fogadószelvény 

ellenében történik. A kifizetéskor az értékesítőhely rögzíti a kifizetés tényét a 

fogadószelvényen, ezt követően a fogadók a fogadószelvényt visszakapják.  

Amennyiben a fogadó a Kincsem+ fogadásban több fogadószelvénnyel elért olyan 

kisnyereményeit, melyeknek együttes összege eléri a nagynyeremény kategória határát, egy 

összegben, ugyanazon időpontban és ugyanazon értékesítőhelyen kívánja felvenni, s az 

értékesítőhely nem rendelkezik e nyeremények egy összegben történő kifizetéséhez szükséges 

pénzösszeggel, akkor az MLFSZ az SzZrt. közreműködésével e nyeremények kifizetését a 

V.53.2.3. szerinti nagynyeremény kifizetés szabályai szerint is szabályszerűen teljesítheti. 

Amennyiben az értékesítőhelyen a kisnyereményként történő kifizetéshez szükséges 

pénzösszeg csak részben, néhány kisnyereményre áll rendelkezésre, akkor annak erejéig a 

készpénzben való kifizetésre a lehetőség megvan, és a készpénzben ki nem fizetett 

kisnyeremények kifizetése az V.53.2.3. szerinti nagynyeremény kifizetés szabályai szerint 

történik.  

V.53.2.3.  Az SzZrt. értékesítőhelyein feladott szelvényeken elért nagynyeremények kifizetése 

Az átutalással történő kifizetéshez kötött nagynyeremények nyereményigénylés alapján 

utalhatók át a nyertes fogadó által megadott Magyarországon működő bank bankfiókjában 

nyitott forint alapú bankszámlaszámra. 

A terminállal rendelkező értékesítőhelyek, a lottózói nyereményeket kifizető értékesítőhelyek, 

valamint a nyereményigénylést felvevő helyek cím szerinti listáját az MLFSZ az SzF. részére 

megküldi, az esetleges változásokat 7 napon belül bejelenti. 

a) A 200 000 Ft – 5 000 000 Ft közötti nyereményeket az MLFSZ a nyertes fogadó által 

megadott, Magyarországon működő bank bankfiókjában nyitott forint alapú bankszámlára 

való átutalással vagy készpénzben történő kifizetéssel teljesíti. A 400 000 Ft – 5 000 000 Ft 

közötti nyeremények készpénzben történő kifizetése nem lehetséges. 

Nyereményigénylés kizárólag az SzZrt. saját üzemeltetésű lottózóiban nyújtható be és 

kizárólag az SzZrt. értékesítőhelyein vásárolt fogadószelvényekre. Az MLFSZ vagy az 

SzZrt. az átutalással kifizethető nagynyeremények esetén a nyereményigénylés írásban 

történő benyújtásának helyét és körét bővítheti, amennyiben azt a bevezetés előtt 10 nappal 

a SzF. részére bejelenti és a fogadók számára meghirdeti. 

A 200 000 Ft – 400 000 Ft közötti (lottózói nyeremények) nyereményeket az SzZrt. saját 

üzemeltetésű lottózóiban és kiemelt partnereinél az SzZrt., készpénzben kifizeti, vagy az 

MLFSZ átutalással teljesíti, a nyertes fogadó kérésének megfelelően (lottózói 

nyeremények), amelyhez a játékosnak a választása szerint jogosult értékesítőhelyet kell 

felkeresnie. 
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A lottózói nyeremények kizárólag az SzZrt. értékesítőhelyein vásárolt fogadószelvénnyel 

elért nyereményekre vonatkoznak. 

A nyeremény készpénzben való kifizetése a terminálkezelővel egyeztetett időpontban, de 

legkésőbb a fogadószelvény beolvasását követő 3 munkanapon belül megtörténik. Ha a 

készpénzben történő kifizetés a fogadással érintett futam napjától számított 90. nap után 

lenne csak lehetséges, akkor a nyeremény nyereményigénylés benyújtását követően 

átutalással kerül kifizetésre. 

A nyeremények átutalással való kifizetését az MLFSZ, a nyertes fogadó által megadott 

Magyarországon működő bank bankfiókjában nyitott forint alapú bankszámlára teljesíti. 

A lottózói nyeremények készpénzben történő kifizetése jelenleg kizárólag az SzZrt. saját 

üzemeltetésű lottózóiban és kiemelt partneri üzleteiben lehetséges. Nyereményigénylés: 

kizárólag az SzZrt. saját üzemeltetésű lottózóiban nyújtható be a 2b. számú mellékletben 

található nyereményigénylő lapon. Az MLFSZ vagy az SzZrt. e nyeremények készpénzben 

történő kifizetésére és nyereményigénylés felvételére jogosult értékesítőhelyek helyét és 

körét bővítheti, amennyiben azt a bevezetés előtt 10 nappal a SzF. részére bejelenti és a 

fogadók számára meghirdeti. 

b) Az 5 000 000 Ft feletti nyeremények kifizetését az MLFSZ kizárólag átutalással 

Magyarországon működő bankban nyitott forint alapú bankszámlára történő átutalással 

teljesíti. 

Nyereményigénylés: a nyertesnek jelentkeznie kell a +36 1 433 0549-es telefonszámon, 

ahol egyeztetik a nyeremény igénylésének és felvételének biztonságos módját. 

Átutalással történő nagynyeremény kifizetéséhez kapcsolódó nyereményigénylés 

benyújtásakor a nyertes fogadószelvény bevonásra kerül, és a fogadó Nyereményigénylési 

nyomtatvány (2b. számú melléklet) másolati példányát kapja meg. 

A fenti nyereményhatárok bármelyike módosulhat, amennyiben az MLFSZ azt a bevezetés 

előtt 10 nappal a SzF-nek bejelenti és a fogadók számára meghirdeti. 

Az a) pontban írt készpénzben történő nyereménykifizetés az SzZrt. saját üzemeltetésű 

lottózóiban és kiemelt partneri üzleteiben lehetséges, az írásban benyújtott átutalással történő 

nagynyeremény nyereményigénylése jelenleg kizárólag az SzZrt. saját üzemeltetésű 

lottózóiban lehetséges. Az MLFSZ vagy az SzZrt. az a) pontban leírt, készpénzben történő 

nyeremény kifizetésre jogosult értékesítőhelyek, valamint az átutalással kifizethető 

nagynyeremények esetén a nyereményigénylés írásban történő benyújtásának helyét és körét 

bővítheti, amennyiben azt a bevezetés előtt 10 nappal a SzF-nek bejelenti és a fogadók számára 

meghirdeti. 

Amennyiben az MLFSZ a nyereményfelvétel kapcsán megjelölt telefonszámot megváltoztatja, 

azt a változást megelőző 10 nappal a SzF-nek bejelenti és a fogadók számára meghirdeti. 

A nyertes az értékesítőhelyeken, az MLFSZ és az SzZrt. Ügyfélszolgálatán, illetve interneten 

az MLFSZ honlapján (www.lovifogadas.hu) tájékozódhat arról, hogy hol és milyen módon 

kezdeményezheti nagynyereményének a felvételét. 
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V.53.2.4.  A kifizetés helye 

A terminállal rendelkező értékesítőhelyek, a lottózói nyereményeket kifizető értékesítőhelyek, 

valamint a nyereményigénylést felvevő helyek cím szerinti listáját az MLFSZ az SzF. részére 

megküldi, az esetleges változásokat 7 napon belül bejelenti. 

V.53.2.5.  A nyereményigénylés határideje 

a) Az elért kisnyeremények készpénzben történő kifizetés esetén a megfogadott legkésőbbi 

esemény napjától számított 90 napig vehetőek fel. Az igénylés terminálon történő 

beolvastatással történik, s az elért nyeremény kifizetésére a beolvastatást követően azonnal 

sor kerül. 

b) Az elért nyeremények a megfogadott legkésőbbi fogadási esemény napjától számított 90 

napig vehetőek fel készpénzben az V.53.2.2. pontban meghatározott módon a 

terminálkezelővel egyeztetett időpontban, illetve a nyereményekre vonatkozó 

nyereményigény a megfogadott legkésőbbi esemény napjától számított 90 napon belül 

nyújtható be, és a nyeremény a nyereményigénylést követő 30 napon belül kerül átutalásra. 

c) A nagynyereményekre vonatkozó nyereményigény a megfogadott legkésőbbi esemény 

napjától számított 90 napon belül nyújtható be, és a nyeremény a nyereményigénylést 

követő 30 napon belül kerül átutalásra.  

Amennyiben a nagynyereményeket elért nyertes fogadók fogadószelvényének terminálon 

történő beolvastatása első alkalommal a nyereményigénylésre rendelkezésre álló, a 

megfogadott legkésőbbi esemény napjától számított 90. nap utolsó – vonatkozó jogszabály 

szerinti – munkanapján, vagy a megfogadott legkésőbbi esemény napjától számított 90 nap 

utolsó munkanapját követően de még a megfogadott legkésőbbi esemény napjától számított 90. 

napon belül megtörténik, de a beolvasás helyszínén a nyeremény kifizetéséhez szükséges 

adatok megadására szolgáló nyomtatvány kitöltése nem lehetséges, akkor a fogadónak a 

terminál által nyomtatott beolvastatást igazoló Beolvasási Bizonylattal (a beolvasás helye és 

időpontja, a fogadószelvényt azonosító szám) és a terminál által a beolvastatás e bekezdésében 

körülírt megtörténtét szintén igazoló felülnyomtatott fogadószelvénnyel (NAGY NYERTES 

felirat és a beolvasás időpontja) a beolvastatással megkezdett nyereményigénylés napját 

követően alábbiak szerint kell eljárnia:  

Az V.53.2.3. a) esetben az írásbeli nyereményigénylést 5 munkanapon belül be kell nyújtania 

az SzZrt. saját üzemeltetésű lottózójában, 

Az V.53.2.3. b) esetben (5.000.000 Ft feletti nyeremény) a játékosnak jelentkeznie kell a 

következő munkanapon a megadott telefonszámon és az írásbeli nyereményigénylését be kell 

nyújtania. 

A nagynyereményt elért fogadószelvény terminálon történő beolvastatásának időpontját 

igazolja a fogadószelvény terminál által történő felülbélyegzése a beolvasáskor (NAGY 

NYERTES felirat és a beolvasás időpontja), illetve a beolvasási bizonylat (a beolvasás helye és 

időpontja, a fogadószelvényt azonosító szám). A nyereményigénylés benyújtására ezen 

időpontot követően már nincs mód, nyereményjogosultság már nem érvényesíthető. A határidő 

jogvesztő hatályú! 

A nyereményigénylési határidő elteltét követően a nyereményt át nem vettnek kell tekinteni.  
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VI. Az igényérvényesítés rendje, nyereményigazolás kiadásának feltételei 

VI.54. A nyereményekkel kapcsolatos felszólamlások, óvás, nyereményigazolás  

VI.54.1. A nyereményekkel kapcsolatos felszólamlások, óvás az MLFSZ által üzemeltetett 

terminállal rendelkező értékesítőhelyeken 

A fogadónak jogában áll a nyereményével kapcsolatban felszólamlásra, óvásra, illetve bármely 

okból panaszra. 

- felszólamlás: amennyiben nyereményével, annak összegszerűségével nem ért egyet,  

- óvás: amennyiben nyerőnek vélt fogadószelvényét a fogadásokat lebonyolító számítógép 

azonosítani nem tudja, vagy az a nyereményjegyzékben nem található 

Felszólamlás, óvás benyújtására, a kifizetőhely megjelölésére a "nyereményigénylési lap" nevű 

sorszámozott, 3 példányos nyomtatvány szolgál. Ez a nyomtatvány szigorú számadásúnak 

minősül és felépítése a 2.a számú mellékletben található. 

Óvást benyújtani a fogadó részéről az alábbi szabályok szerint lehetséges.  

a) A fogadó, ha saját megállapítása szerint egy nyerőosztályban nagynyereményre jogosult, és 

fogadószelvényének azonosító száma alapján a nyereményjegyzékben nem a megfelelő 

helyen, nyerőosztályban szerepel, nyereményigényét óvás útján érvényesítheti közvetlenül 

az MLFSZ által üzemeltetett terminállal rendelkező fogadóhelyeken. A fogadó óvást 

emelhet akkor is, ha a véleménye szerint nagynyereményre jogosult Kincsem+ fogadását a 

nyereményjegyzék magasabb sorszámú nyerőosztályban tünteti fel. 

b) Az óvás benyújtásának elmulasztása esetén, mivel ez esetben a kérdéses nyerőosztály 

nyereményösszegének újraosztására már lehetőség nincs, a fogadó nyeremény-

jogosultságát elveszti az óvás tárgya tekintetében. 

c) A hivatalos nyereményjegyzékben esetleg elírt, tévesen közölt fogadószelvény egyedi 

azonosító szám a közölt számú fogadószelvény nyereményre való jogosultságát nem 

bizonyítja, és a fogadó részére óvási alapul nem szolgálhat. 

d) Óvás benyújtásának határideje az adott verseny napját követő 5. munkanap. Eddig az 

időpontig az óvásnak írásban, az összes adatot (az fogadószelvény egyedi átvételi száma, 

az adott verseny megnevezése, a megfogadott lovak versenyszáma) felsorolva, az MLFSZ 

központjához be kell érkeznie. Az óvás MLFSZ-hez való eljuttatása a fogadóhely 

felelőssége. 

e) A bejelentett óvások alapján az MLFSZ vizsgálatot folytat, amelynek keretén belül köteles 

az óvás alapját képező számítógépes adatállomány átvizsgálását elvégezni, és az óvást a 

benyújtást követő 15 napon belül köteles elbírálni. A vizsgálat eredményéről az MLFSZ a 

benyújtást követő 30 napon belül írásbeli értesítést küld a fogadónak.  

f) Ha a határidőn belül érkező óvások kivizsgálásának eredményeképpen szükségessé válik, 

az MLFSZ a hivatalos nyereményjegyzékben már közzétett nyereményösszegeket 

módosíthatja. 

Amennyiben az óvás jogosnak bizonyul és a fogadószelvény a nyereményjegyzékben szerepel, 

a kifizetés forrása az úgynevezett át nem vett nyeremények alapja.  

Amennyiben az óvás jogosnak bizonyul, de a fogadószelvény a nyereményjegyzékben bármely 

okból nem szerepel, a kifizetés az MLFSZ saját költségének terhére történik. 
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A fogadó által emelt felszólamlások, óvás elbírálása és kivizsgálása az MLFSZ feladata, 

melynek során köteles eljárni a PMU irányába is. 

Az MLFSZ a játékosok részére telefonos ügyfélszolgálatot tart fenn minden nap 7:00-19.00 

között a Call Center vonalán (+36 1 433 0549). 

VI.54.2. A nyereményekkel kapcsolatos felszólamlások, óvás a Szerencsejáték Zrt. 

értékesítőhelyein 

VI.54.2.1.  Óvás 

A fogadónak az SzZrt. értékesítő helyein az óvás benyújtására nincs lehetősége. Az óvást 

benyújtani az VI.54.1. szerint lehetséges. 

VI.54.2.2.  Felszólamlás 

Ha a fogadó saját megállapítása szerint kisnyereményre jogosult, és a kifizetőhely a 

nyereményét nem fizeti ki, illetve az általa megállapított nyereménynél alacsonyabb összeget 

jelzett a terminál, az adott verseny napjától számított 90 napon belül – a fogadószelvény 

egyidejű benyújtásával – közvetlenül az MLFSZ által üzemeltetett terminállal rendelkező 

fogadóhelyeken, illetve a SzZrt. értékesítőhelyein írásban felszólamlással élhet. A bejelentett 

felszólamlás kivizsgálásának eredményéről a Fogadásszervező írásbeli értesítést ad. 

Felszólamlás benyújtására az SzZrt. saját üzemeltetésű lottózóiban a "nyereményigénylési lap" 

nevű sorszámozott, 3 példányos nyomtatvány szolgál. Ez a nyomtatvány szigorú számadásúnak 

minősül és felépítése a 2.b számú mellékletben található. 

Felszólamlás benyújtására a SzZrt. egyéb értékesítőhelyein (nem saját üzemeltetésű 

lottózóiban) a "Felszólamlás, Reklamáció” nevű sorszámozott, 3 példányos nyomtatvány 

szolgál. Ez a nyomtatvány szigorú számadásúnak minősül és felépítése a 2.c számú 

mellékletben található 

A fogadó által emelt felszólamlások, óvás elbírálása és kivizsgálása az MLFSZ feladata, 

melynek során köteles eljárni a PMU irányába is. 

Amennyiben a bejelentő a vizsgálat eredményét nem fogadja el, a továbbiakban a Ptk. 

vonatkozó előírásai szerint bírósághoz fordulhat. 

VI.54.3. Nyereményigazolás 

A fogadó kérésére MLFSZ a fogadó által megnyert, 2 millió forintot meghaladó nyereményről 

annak jogcímét és forintértékét tanúsító nyereményigazolást ad ki. 

A nyereményigazolás egy átvételi igazolással, fogadószelvénnyel elért, a fogadó részére 

ténylegesen kifizetett nyeremény alapján kerül kiállításra. 

A nyereményigazolás kiadását a fogadó a nyereményigénylés benyújtásakor kezdeményezheti.  

A fogadásszervező által a fogadónak átadott nyereményigazolás tartalmazza a fogadó 

személyes és a fogadásszervező azonosító adatait, a nyerés és a nyeremény átvételének helyét 

és időpontját, valamint a nyereményigénylő lapon feltüntetett fogadószelvénnyel elért, a 

fogadónak ténylegesen kifizetett nyeremény összegét. Egy nyereményigazoláson csak egy 

nyertes fogadószelvény adatai szerepelhetnek, azaz egy nyereményigazoláson több nyertes 

fogadószelvénnyel elért nyereményeket összevonni nem lehet. 
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A nyertes fogadószelvény bevonása esetén a nyereményigénylési lap fogadónál maradó 

példánya is igazolja a nyeremény kifizetésének tényét. A nyereményről utólagos tájékoztatás 

csak az arra jogosult hivatalos szerv megkeresésére adható. 

Nyereményigazolási igény benyújtására az MLFSZ által üzemeltetett terminállal rendelkező 

értékesítőhelyeken és a SzZrt. saját üzemeltetésű lottózóiban a "nyereményigénylési lap" nevű 

sorszámozott, 3 példányos nyomtatvány szolgál. Ez a nyomtatvány szigorú számadásúnak 

minősül és felépítése a 2.a számú mellékletben található. 

VI.55. A feltett tétek visszafizetésének szabályai 

Az MLFSZ a versenyekre feltett téteket, a fogadásokat az alábbi esetekben és módon fizeti 

vissza minden levonás nélkül, teljes értékben (névérték): 

- ha egy versenyt – amelyre már fogadni lehetett, és résztvevőire már bármilyen fogadás 

történt – valamilyen okból még a hivatalos indítás (start) előtt töröltek 

- ha egy verseny eredményét a verseny lefutása után – annak hivatalossá tétele előtt (a 

hivatalos helyezési sorrend kihirdetése előtt) – bármilyen okból megsemmisítették 

- amennyiben az osztalékszámítás a számítógépes rendszer meghibásodása miatt nem 

lehetséges 

- a versenyben indulónak jelzett, de időközben valamilyen okból a versenyből törölt, azaz 

"lejelentett" – tehát fogadási szempontból ténylegesen indultnak nem tekinthető lóra feltett 

fogadások esetén, az egyes fogadási formáknak megfelelően, az ott leírtak szerint. 

- a szükségesnél kevesebb célba érkezett ló esetén, az egyes fogadási formáknak 

megfelelően, az ott leírtak szerint (szabályosan befejezett verseny). 

A fenti esetekben a fogadó a versenyekre feltett téteket, a fogadástól számított 90. napig 

igényelheti vissza és az MLFSZ legfeljebb az igényléstől számított 30 napon belül visszafizeti. 

Offline értékesítés esetében a visszafizetés a fogadószelvények ellenében történik. 

Online fogadás esetében a visszafizetést automatikusan a rendszer végzi az összeg egyéni 

számlára helyezésével. 

VI.56. A visszafizetés technikai lebonyolítása 

Az adott versenyre vonatkozó, visszafizetendő fogadószelvény alapján az MLFSZ a 

visszafizetést  

a) csak offline értékesítési csatorna esetén: a verseny érvényes indítása előtt "érvénytelenítés 

vagy más néven sztornó " jogcímen (az OÉCS felhasználói felületén megkötött fogadásokat 

nem lehet érvényteleníteni), 

b) az érvényes indítást követően, a hivatalos eredményhirdetést követő nyereményszámítás és 

ennek kihirdetése után, az egyes fogadási formáknál leírt feltételeknek megfelelően, a 

nyeremény-fizetésekkel egy időben "kifizetés" jogcímen végzi. 

Egyebekben a visszafizetendő fogadásokra a nyeremény kifizetés technikai szabályai 

vonatkoznak. 

Ha egy fogadószelvényen több fogadási variáció (azaz több fogadás) szerepel, az 

"érvénytelenítés" címszó alatt visszafizetett fogadások esetében a fogadószelvény névértékét 

teljes egészében (az összes fogadásra) visszafizeti a rendszer az adott verseny érvényes indítása 

előtt. (Csak offline rendszerben.) 
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VI.57. A pénzmozgással járó műveletek leírása 

a) offline értékesítési csatorna esetén 

A totalizatőr pénztár működése, a fogadásokra feltett pénzösszegek mozgása. 

A fogadások összegét az MLFSZ által erre jogosult személyek (terminálkezelők) 

elszámolási kötelezettséggel veszik át a fogadóktól a fogadások ellenértékeként. Ebből az 

átvett pénzből, mint bevételből, csak a jogos nyeremények kifizetését számolhatják el az 

összeg csökkentéseként. 

A fogadók a nyereményeiket az adott verseny lefutása, annak eredményhirdetése, illetve az 

ezt követő nyereményszámítás, és annak kihirdetése után a fogadás felvételi hely típusától 

függően, a „kifizetések technikai lebonyolítása” c. pontban leírt feltételek szerint vehetik 

fel. 

A versenynapon át nem vett nyeremények összege hátralék listára kerül. Az ilyen 

nyeremények a fogadás felvételi helyeken igényelhetők a „kifizetések technikai 

lebonyolítása” c. pontban leírt feltételek szerint. Az adott verseny nyereményének 

kihirdetésétől számított 90. napig, az igényléstől számítva az MLFSZ-nek további 30 nap 

áll rendelkezésre a nyeremény kifizetésére. A 90. napig nem igényelt nyereményeket, 

illetve azok összegszerűségét nyilvántartják, külön számlán gyűjtik, majd nyereményekre 

fordítják az előzőekben leírtak szerint.  

b) online értékesítési csatorna esetén 

Az OÉCS felhasználói felületén történő fogadásokhoz a játékos előzőleg egy egyedi 

játékosi egyenleget hoz létre, majd a játékosi egyenlegére tetszőleges összeget (minimálisan 

1000 Ft-ot) tölt fel. A játékosi egyenleg mindenkori értékét az OÉCS központi számítógépe 

folyamatosan nyilvántartja. 

Az OÉCS felhasználói felületén megkötött fogadások ellenértékét az OÉCS központi 

számítógépe a játékos játékosi egyenlegéből levonja. 
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VII. Technikai háttér 

VII.58. A fogadás lebonyolításához használt számítástechnikai rendszer 

A fogadások lebonyolítását Az MLFSZ a francia PMC által gyártott és forgalmazott STAR3000 

típusú központi szerver és a hozzá csatlakozott STAR2020 típusú fogadóterminálok 

segítségével végzi.  

A Kincsem+ játék értékesítésébe kiemelt kereskedelmi közreműködőként bekapcsolódott 

Szerencsejáték Zrt. jogosult a saját informatikai eszközeivel és termináljaival az MLFSZ 

totalizatőr szerveréhez kapcsolódni. 

Az online értékesítési csatorna az internetes fogadásokat gyűjtő központi alkalmazásból, és a 

hozzátartozó adatbázisból áll, amely egy külön erre a célra kialakított interfészen keresztül 

csatlakozik a STAR3000 központi szerverhez. 

VII.59. A rendszer konfigurációja 

A nemzetközi együttműködés keretében szervezett lóversenyfogadások feldolgozásához 

használt komplex számítástechnikai rendszer a következő főbb elemekből áll: 

- A PMU Központi Informatikai Rendszere  

- a csatlakozott partnerországok totalizatőr szerverei,  

- ezekhez távadat-feldolgozási hálózaton kapcsolódnak a fogadások tényleges felvételére és 

a nyeremények kifizetésére használt, pénztárgép jellegű fogadóterminálok. 

Az MLFSZ fogadásokat lebonyolító központi szervere a fogadási terminálokkal állandó 

adatátviteli kapcsolaton keresztül kommunikál, az átviteli közeg lehet kábel (réz-vagy optikai 

vezeték), mikrohullám, GSM vagy műholdas rendszer. 

A hazai fogadásokat lebonyolító totalizatőr rendszer (MLFSZ Star3000 szerver) CISA, CISM 

és CGEIT auditori minősítéssel rendelkezik. 

A fogadásszervező online fogadások gyűjtéséhez használt számítástechnikai rendszere (LOVI-

OBP) egy magas rendelkezésre állással rendelkező központi szerverből és a hozzá kapcsolt 

adattároló egységgel rendelkező rendszerből áll (online fogadásokat gyűjtő számítógép), 

amelyhez távadat-feldolgozási hálózaton kapcsolódnak a játékosok által az online fogadások 

felvételének irányítására használt internet-böngésző alkalmazások, valamint a fogadások 

feldolgozását végző STAR 3000 rendszer. 

Az online fogadásokat gyűjtő számítógép az internet-böngésző alkalmazásokkal interneten 

keresztül kommunikál. 

Az online fogadásokat gyűjtő számítógép a STAR 3000 rendszerrel VPN-en keresztül 

kommunikál. 

A rendszer (konfiguráció) elemeinek pontos listája, illetve technikai dokumentációja magyar 

és angol nyelven rendelkezésre áll. 

VII.60. A számítástechnikai rendszer külső biztonsága 

A központi számítógépegység megfelelően kialakított és védettséggel ellátott 

számítógépteremben található. A helyiségekbe csak az arra felhatalmazott kezelő személyzet, 

és a fogadásszervező vezetője jogosult belépni. A fogadásokat lebonyolító számítógép egységei 
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folyamatos működésűek, szünetmentes áramellátással ellátottak. A gépterem illetéktelen 

behatolás ellen védett. Illetéktelen behatolás esetén a mozgásérzékelővel ellátott 

riasztórendszer működésbe lép. Tűz esetén az érzékelést és oltást automatikus tűzjelző és oltó 

rendszer látja el.  

Az online fogadásokat lebonyolító központi számítógép (LOVI-OBP szerver) megfelelően 

kialakított és védettséggel ellátott számítógépteremben található. A helyiségekbe csak az arra 

felhatalmazott kezelő személyzet, és a fogadásszervező vezetője jogosult belépni. A 

fogadásokat lebonyolító számítógép egységei folyamatos működésűek, szünetmentes 

áramellátással ellátottak. A gépterem illetéktelen behatolás ellen védett. Illetéktelen behatolás 

esetén a mozgásérzékelővel ellátott riasztórendszer működésbe lép. Tűz esetén az érzékelést és 

oltást automatikus tűzjelző és oltó rendszer látja el. 

VII.61. A számítástechnikai rendszer hozzáférhetősége 

A rendszer csak belépőkódokon és jelszavakon keresztül érhető el, és csak az arra 

felhatalmazott üzemeltető személyzet férhet hozzá feladatainak ellátása közben és feladatának 

megfelelő mélységben, a jogosultsági szinteknek megfelelően. A rendszer minden fogadási 

parancsot és adatot, amelyeket a rendszerbe bevittek, naplóz és nyilvántart, ezek az adatok 

igény esetén kinyomtathatóak. 

Az online fogadásokat gyűjtő LOVI-OBP rendszer csak belépőkódokon és jelszavakon 

keresztül érhető el, csak az arra felhatalmazott üzemeltető személyzet férhet hozzá feladatainak 

ellátása közben és feladatának megfelelő mélységben, a jogosultsági szinteknek megfelelően. 

A rendszer minden fogadási parancsot és adatot, amelyeket a rendszerbe bevittek, naplóz és 

nyilvántart, ezek az adatok igény esetén lekérdezhetőek. 

VII.62. A rendszer adatbázisa 

A rendszer adatbázisa a fogadási rekordokból áll, amelyek a felhasználók által nem 

módosíthatóak. 

Az online fogadásokat gyűjtő LOVI-OBP rendszer adatbázisa a fogadási ajánlatban szereplő 

adatokból, a felhasználók regisztrációja során megadott személyes adatokból, a játékosi 

egyenlegeket módosító adatokból, és a fogadási adatokból áll. 

VII.63. Műveletek fogadási adatokkal 

A fogadás felvételekor a terminál kommunikációs vonalán keresztül kerül a fogadás a 

fogadásokat lebonyolító számítógépre. A fogadóterminál a szerverrel folyamatos kapcsolatban 

van, a fogadóterminál a fogadási lehetőségeket (fogadási esemény, verseny, programszám) 

folyamatosan szinkronizálja. A fogadószelvény sikeres kinyomtatása után a fogadás az 

adatbázisba letárolásra kerül. (sorszám, vonalkód, dátum). 

Az adatok segédprogram alkalmazásával megfelelő jogosultságú személy számára 

(fogadásszervező vezetősége + ellenőrző hatóság) kereshetőek, rendezhetőek, 

megjeleníthetőek és kinyomtathatóak. 

Az adott fogadási esemény adatait nap végén, mentik, elektronikusan archiválják Az archivált 

adatokat 10 évig őrzi meg a fogadásszervező. Ezen adatok tárolása a tűz-és vagyonvédelmi 

előírásoknak megfelelően történik. 
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Az online fogadás felvételekor a játékos az internet-böngésző alkalmazás segítségével ad 

utasítást a LOVI-OBP rendszer részére a fogadás felvételére. A fogadás a LOVI-OBP szerver 

és a STAR 3000 szerver közötti kommunikációs vonalon keresztül kerül a fogadásokat 

lebonyolító STAR 3000 számítógépre. A LOVI-OBP szerver a STAR 3000 szerverrel 

folyamatos kapcsolatban van, a LOVI-OBP rendszer a fogadási lehetőségeket (fogadási 

esemény, verseny, programszám) folyamatosan szinkronizálja. A fogadás sikeres felvétele után 

a fogadás mind a STAR 3000 rendszer adatbázisában, mind a LOVI-OB rendszer adatbázisában 

letárolásra kerül. (sorszám, dátum, fogadott esemény, játékos tippje, feltett alaptét, feltett összes 

tét szerint). 

Az adatok segédprogram alkalmazásával megfelelő jogosultságú személy számára 

(fogadásszervező vezetősége + ellenőrző hatóság) kereshetőek, rendezhetőek, 

megjeleníthetőek és kinyomtathatóak. 

Az adott fogadási esemény adatait nap végén mentik, elektronikusan archiválják. Az archivált 

adatokat 10 évig őrzi meg a fogadásszervező. Ezen adatok tárolása a tűz-és vagyonvédelmi 

előírásoknak megfelelően történik. 
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VIII. Lóversenyfogadási játékok 

A Szerencsejáték Zrt. fogadásfelvételei helyein kizárólag a KINCSEM+ TUTI fogadási forma 

elérhető. 

A Fogadásszervező fenntartja a lehetőségét annak, hogy az adott futamokon milyen fogadási 

típusokat, fogadási formákat, kiegészítő opciókat (pl. Flexi formula, tartalék versenyző 

használata, gépi játék, Joker játék stb.) engedélyez. Ezekről az adott futammal kapcsolatban a 

lovifogadas.hu oldalon és az MLFSZ saját értékesítőhelyein lehet tájékozódni. 

 

VIII.64. KINCSEM+ fogadás 

VIII.64.1. A KINCSEM+ fogadás fogalma, meghatározása 

A hivatalos programban megjelölt egyes versenyekre KINCSEM+ elnevezésű fogadások 

szervezhetők. 

A KINCSEM+ fogadásnál, egy adott versenyben öt lovat kell helyezési sorrendjük szerint 

megjátszani. 

VIII.64.2. A KINCSEM+ fogadás fizető kombinációinak meghatározása normál befutás 

esetén 

Az 5. melléklet ad pontos információt a fogadási típus fizető kombinációinak 

meghatározásához normál befutás esetén. Vitás esetekben az osztalékok meghatározásához az 

5. számú mellékletben foglaltakat kell alapul venni. 

VIII.64.3. Nyerőosztályok 

a) Úgynevezett „Sorrendi KINCSEM+” nyeremény fizetendő, ha az öt kiválasztott ló a 

verseny első öt helyezettjeként fut be, és ha az öt kiválasztott ló fogadó által meghatározott 

helyezési sorrendje pontosan megegyezik a verseny hivatalos helyezési sorrendjével. 

b) Úgynevezett „Sorrend nélküli KINCSEM+” nyeremény fizetendő, ha az öt kiválasztott ló 

a verseny első öt helyezettjeként fut be, de az öt kiválasztott ló fogadó által meghatározott 

helyezési sorrendje nem egyezik meg a verseny hivatalos helyezési sorrendjével. 

c) Úgynevezett „Bónusz 4” nyeremény fizetendő, minden olyan öt lóból álló kombinációra, 

amelyből négy ló, az adott négy ló fogadó által meghatározott egymáshoz viszonyított 

helyezési sorrendjétől függetlenül, a verseny első négy helyén belül végez, egy pedig, az 

ötödik helynél rosszabb helyezést ér el. 

d) Úgynevezett „Bónusz 3” nyeremény fizetendő, minden olyan öt lóból álló kombinációra, 

amelyből három ló, az adott három ló fogadó által meghatározott egymáshoz viszonyított 

helyezési sorrendjétől függetlenül, a verseny első három helyén belül végez, kettő pedig a 

negyedik helynél rosszabb helyezést ér el. 

Az osztalékok kiszámítása és a Jackpot nyeremény felosztása a nemzetközi együttműködésben 

résztvevő fogadásszervezők által értékesített fogadások közt kerül kiszámításra függetlenül 
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attól, hogy azt mely részvevő országban küldték játékba. A nyeremény kifizetésére abban az 

országban kerül sor, ahol a nyertes szelvényt játékba küldték. 

VIII.64.4. A KINCSEM+ fogadás szabályai 

A KINCSEM+ fogadás szabályai minden versenyfajtánál egyformák. 

VIII.64.5. A KINCSEM+ fogadás legnagyobb fogadható alaptétje 

64 800 Ft 

 

VIII.64.6. A KINCSEM+ fogadásnál indulók minimális száma 

KINCSEM+ fogadás minden olyan versenyben lehetséges, melyben legalább 7 lovat jeleztek 

hivatalosan indulónak. 

VIII.64.7. Sorrend szerinti fogadás 

A KINCSEM+ fogadások során ez a fogadás típus lehetséges. 

VIII.64.8. Kombinált fogadás 

A kombinált formulák magukban foglalják az összes olyan KINCSEM+ fogadást, amelyek a 

fogadó által meghatározott számú ló egymás közötti, KINCSEM+ alapú kombinációit 

tartalmazzák. 

A fogadó dönthet úgy, hogy a fogadást a kiválasztott lovak közül öt ló egymáshoz viszonyított 

meghatározott sorrendje szerinti kombinációira köti csak meg. 

Ha a fogadó K számú lovat választ ki, akkor az „egyszerűsített” formula: 

𝐾 ∙ (𝐾−1) ∙ (𝐾 – 2) ∙ (𝐾 –3) ∙ (𝐾−4) 

120
 KINCSEM+ fogadást foglal magában. 

A fogadás megköthető a kiválasztott lovak közül öt ló százhúsz lehetséges egymáshoz 

viszonyított sorrendje szerinti kombinációira is; ebben az esetben a százhúsz variációnak 

megfelelő „minden sorrendben” formula, K számú ló kiválasztása esetén: 

𝐾 ∙  (𝐾 − 1)  ∙  (𝐾 –  2)  ∙  (𝐾 – 3)  ∙  (𝐾 − 4) KINCSEM+ fogadást foglal magában. 

VIII.64.9. Mezőnyfogadás lehetősége 

a) A „négy ló teljes mezőnyre” formulák minden olyan KINCSEM+ fogadást magukban 

foglalnak, amelyek a fogadó által kijelölt négy lónak az összes többi hivatalosan indulónak 

jelentett lóval alkotott kombinációját tartalmazzák. Ha a versenyen hivatalosan N számú ló 

indul, a „négy alap ló teljes mezőnyre” formula: 120 ∙  (𝑁 − 4) KINCSEM+ fogadást 

foglal magában a százhúsz lehetséges variáció szerinti összes sorrendben, és (𝑁 − 4) 

KINCSEM+ fogadást egyszerűsített formula esetében. Utóbbi esetben a fogadónak meg 

kell határoznia a formulájában kijelölt négy alap ló által elérendő helyezéseket. 

b) A „négy ló részmezőnyre” formulák minden olyan KINCSEM+ fogadást magukban 

foglalnak, amelyek a négy alap lónak a többi hivatalosan indulónak jelentett ló közül a 

fogadó által kiválasztott lovakkal alkotott kombinációját tartalmazzák.  

Ha a fogadó P számú lovat választ ki, akkor a „négy ló részmezőnyre” formula: 120 ∙  𝑃 

KINCSEM+ fogadást foglal magában a százhúsz lehetséges variáció szerinti összes 

sorrendben, és P számú KINCSEM+ fogadást egyszerűsített formula esetében. Utóbbi 
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esetben a fogadónak meg kell határoznia a formulájában kijelölt négy alap ló által elérendő 

helyezéseket. 

c) A „három ló teljes mezőnyre” formulák minden olyan KINCSEM+ fogadást magukban 

foglalnak, amelyek a fogadó által kiválasztott három lónak az összes többi hivatalosan 

indulónak jelentett ló közül kettővel alkotott kombinációját tartalmazzák. 

Ha a versenyen hivatalosan N számú ló indul, a „három alap ló teljes mezőnyre” formula: 

60 ∙  (𝑁 − 3) ∙  (𝑁 − 4) KINCSEM+ fogadást foglal magában a százhúsz lehetséges 

variáció szerinti összes sorrendben, és (𝑁 − 3)  ∙   (𝑁 − 4) KINCSEM+ fogadást 

egyszerűsített formula esetében. Utóbbi esetben a fogadónak meg kell határoznia a 

formulájában kijelölt három alap ló által elérendő helyezéseket, de nem kell meghatároznia 

a többi ló egymáshoz viszonyított helyezési sorrendjét. 

d) A „három ló részmezőnyre” formulák minden olyan KINCSEM+ fogadást magukban 

foglalnak, amelyek a három alap lónak és a hivatalosan indulók köréből a fogadó által 

kiválasztott lovak közül kettőnek a kombinációját tartalmazzák. Ha a fogadó P számú lovat 

választ ki, akkor a „három ló részmezőnyre” formula: 60 ∙   𝑃 ∙   (𝑃 − 1) KINCSEM+ 

fogadást foglal magában a százhúsz lehetséges variáció szerinti összes sorrendben, és 

𝑃 ∙   (𝑃 − 1) KINCSEM+ fogadást egyszerűsített formula esetében. Utóbbi esetben a 

fogadónak meg kell határoznia a formulájában kijelölt három alap ló által elérendő 

helyezést, de nem kell meghatároznia a többi kiválasztott ló egymáshoz viszonyított 

helyezési sorrendjét, mivel minden egyes KINCSEM+ kombináció tartalmazza az alap 

lovakon kívüli lovak két lehetséges sorrendje szerinti két variációját. 

e) A „két alap ló teljes mezőnyre” formulák minden olyan KINCSEM+ fogadást magukban 

foglalnak, amelyek a fogadó által kiválasztott két lónak az összes többi hivatalosan 

indulónak jelentett ló közül hárommal alkotott kombinációját tartalmazzák.  

Ha a versenyen hivatalosan N számú ló indul, a „két alap ló teljes mezőnyre” formula:  

20 ∙   (𝑁 − 2) ∙   (𝑁 − 3) ∙   (𝑁 − 4) KINCSEM+ fogadást foglal magában a százhúsz 

variáció szerinti összes sorrendben, és (𝑁 − 2)  ∙   (𝑁 − 3) ∙   (𝑁 − 4) KINCSEM+ 

fogadást egyszerűsített formulában. Utóbbi esetben a fogadónak meg kell határoznia a 

formulájában kijelölt két alap ló által elérendő helyezéseket, de nem kell meghatároznia a 

többi ló egymáshoz viszonyított helyezési sorrendjét. 

f) A „két ló részmezőnyre” formulák minden olyan KINCSEM+ fogadást magukban 

foglalnak, amelyek a két alap lónak és a hivatalosan indulók köréből a fogadó által 

kiválasztott lovak közül háromnak a kombinációját tartalmazzák. Ha a fogadó P számú 

lovat választott ki, akkor a „két alap ló részmezőnyre” formula: 

20 ∙   𝑃 ∙   (𝑃 − 1)  ∙   (𝑃 − 2) KINCSEM+ fogadást foglal magában a százhúsz variáció 

szerinti összes sorrendben, és 𝑃 ∙   (𝑃 − 1) ∙   (𝑃 − 2) KINCSEM+ fogadást egyszerűsített 

formulában. Utóbbi esetben a fogadónak meg kell határoznia a formulájában kijelölt két 

alap ló által elérendő helyezést, de nem kell meghatároznia a többi kiválasztott ló 

egymáshoz viszonyított helyezési sorrendjét, mivel minden egyes KINCSEM+ kombináció 

tartalmazza az alap lovakon kívüli lovak hat lehetséges sorrendje szerinti hat variációját. 

g) Az „egy alap ló teljes mezőnyre” formulák minden olyan KINCSEM+ fogadást magukban 

foglalnak, amelyek a fogadó által kijelölt lónak és az összes többi hivatalosan indulónak 

jelentett ló közül négynek a kombinációját tartalmazzák. Ha a versenyen hivatalosan N 

számú ló indul, az „egy alap ló teljes mezőnyre” formula: 5 ∙   (𝑁 − 1)  ∙   (𝑁 − 2)  ∙   (𝑁 −

3)  ∙   (𝑁 − 4) KINCSEM+ fogadást foglal magában a százhúsz variáció szerinti összes 
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sorrendben, és (𝑁 − 1)  ∙   (𝑁 − 2) ∙   (𝑁 − 3)  ∙   (𝑁 − 4) KINCSEM+ fogadást 

egyszerűsített formulában. Utóbbi esetben a fogadónak meg kell határoznia a formulájában 

kijelölt alap ló által elérendő helyezést, de nem kell meghatároznia a többi ló egymáshoz 

viszonyított helyezési sorrendjét. 

h) Az „egy alap ló részmezőnyre” formulák minden olyan KINCSEM+ fogadást magukban 

foglalnak, amelyek az alap ló és a hivatalosan indulók köréből a fogadó által kiválasztott 

lovak közül négynek a kombinációját tartalmazzák. Ha a fogadó P számú lovat választ ki, 

akkor az „egy alap ló részmezőnyre” formula: 5 ∙   𝑃 ∙   (𝑃 − 1) ∙   (𝑃 − 2)  ∙   (𝑃 − 3) 

KINCSEM+ fogadást foglal magában a százhúsz variáció szerinti összes sorrendben, és 𝑃 ∙

  (𝑃 − 1) ∙   (𝑃 − 2) ∙   (𝑃 − 3) KINCSEM+ fogadást egyszerűsített formulában. Utóbbi 

esetben a fogadónak meg kell határoznia a formulájában kijelölt alap ló által elérendő 

helyezést, de nem kell meghatároznia a többi kiválasztott ló egymáshoz viszonyított 

helyezési sorrendjét, mivel minden egyes KINCSEM+ kombináció tartalmazza az alap 

lovakon kívüli lovak huszonnégy lehetséges sorrendje szerinti huszonnégy variációját. 

i) A nem induló lovakra vonatkozó fejezet rendelkezései szerint kell kezelni a formulába 

tartozó azon fogadásokat, amelyek esetében egy vagy több ló nem indult a versenyben.  

VIII.64.10. Tartalék ló használata 

A KINCSEM+ fogadásnál a fogadók a tartalék lovat használhatják fogadásaik során. 

VIII.64.11. Nem induló lovak általános meghatározása 

Amennyiben valamely ló kiválik az indulónak jelzettek közül (lejelentés), tehát a versenyben 

nem vesz részt. 

VIII.64.12. Nem induló lovak kezelése az adott verseny startja után 

VIII.64.12.1.   

a) Azon "KINCSEM+" kombinációk, amelyekben három vagy több ló nem indult a 

versenyben, névértéken visszafizetésre kerülnek. 

b) "KINCSEM+" kombináció esetén, amennyiben kettő ló nem indult a versenyben a 

fogadószelvényen szereplő öt lóból, és a fogadószelvényen szereplő három ló az első három 

befutó ló között szerepel, függetlenül a három ló szelvényen levő sorrendjétől, akkor a 

fogadó a Bónusz 3 nyeremény négyszeresére jogosult. 

c) "KINCSEM+" kombináció esetén, amennyiben egy ló nem indult a versenyben a 

fogadószelvényen szereplő öt lóból, és a fogadószelvényen szereplő négy ló az első négy 

befutó ló között szerepel, függetlenül a négy nyertes ló szelvényen levő sorrendjétől, akkor 

a fogadó a Bónusz 4 nyeremény négyszeresére jogosult. 

d) "KINCSEM+" kombináció esetén, amennyiben egy ló nem indult a versenyben a 

fogadószelvényen szereplő öt lóból, és a fogadószelvényen szereplő három ló az első három 

befutó ló között szerepel, függetlenül a szelvényen levő sorrendjüktől, a negyedik ló pedig 

az 5. hely után végzett, akkor a fogadó a Bónusz 3 nyeremény kétszeresére jogosult. 

e) A fenti b), c) és d) bekezdésben meghatározott szabályok azonban nem vonatkoznak azokra 

a „teljes mezőny” és „részmezőny” formulában kötött fogadásokra, amelyek esetében az 

alap lovak egyike sem indult. Utóbbi esetben az e fogadásokra feltett téteket visszafizetik.  

VIII.64.12.2.   

"KINCSEM+" fogadás esetén, a fogadóknak lehetőségük van tartalék ló megjelölésére.  
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Amennyiben a fogadó nem jelölt meg tartalék lovat, vagy a tartalék ló nem indult a versenyen, 

továbbá a szelvényen megjelölt lovak közül egy, vagy több nem induló ló, akkor a fenti I. 

pontban szereplő szabályok érvényesek a kifizetésekre. 

Amennyiben a fogadó olyan lovat jelölt meg tartalék lónak, aki indult a versenyben, egyúttal a 

szelvényen szerepelt nem induló ló, így a tartalék ló a nem induló ló helyére bekerült, de ezen 

felül több nem induló ló is szerepelt a szelvényen, akkor is a fenti VIII.64.12.1.  pontban 

szereplő szabályok érvényesek a kifizetésekre. 

VIII.64.13. A KINCSEM+ fogadás alaptétje 

600 Ft 

VIII.64.14. A KINCSEM+ fogadás legkisebb értéke 

600 Ft 

VIII.64.15. A KINCSEM+ fogadás léptetése 

600 Ft 

VIII.64.16. A KINCSEM+ fogadáshoz tartozó fogadószelvény tartalmi elemeinek és 

formájának meghatározása 

A KINCSEM+ fogadás fogadószelvénye és a tartalmak jelentése megegyezik az általános 

részben (III.39. pontban) leírtakkal. 

VIII.64.17. Számszerűsíthető esélyek 

Lásd a 3. sz. mellékletben. 

VIII.64.18. A KINCSEM+ fogadás nyereményalap felosztása 

Lásd az 5. sz mellékletben. 

VIII.64.19. Nyereményalap felosztása, ha az adott versenyben nincs nyerő találat, 

speciális esetek 

VIII.64.19.1.   

a) Amennyiben nincs az adott KINCSEM+ futamban nyertes „pontos helyezési sorrendnek 

megfelelő KINCSEM+” fogadás, akkor a megmaradt összeget, az úgynevezett felosztandó 

nyereményt, a „sorrend nélküli KINCSEM+” nyereményalapjába allokálják.  

b) Amennyiben nincs az adott KINCSEM+ futamban nyertes „pontos helyezési sorrendnek 

megfelelő KINCSEM+” fogadás, és nyertes „sorrend nélküli KINCSEM+” fogadás sincs, 

akkor mindkét megmaradt nyereményalap összeget, az úgynevezett felosztandó 

nyereményt, a „Bónusz 4”. nyeremény alapjába allokálják.  

VIII.64.19.2.   

a) VIII.64.19.1. . a) és b) fennállása esetén, amennyiben nincs az adott KINCSEM+ futamban 

nyertes „Bónusz 4” fogadás sem, akkor a megmaradt nyereményalap összeget, az 

úgynevezett felosztandó nyereményt, a „Bónusz 3”. nyeremény alapjába allokálják.  

b) Végül, hogyha sem a „pontos helyezési sorrendnek megfelelő KINCSEM+”, sem a „sorrend 

nélküli KINCSEM+”, sem a „Bónusz 4”, sem a „Bónusz 3” nyerőosztályban nincs nyertes 

fogadás, akkor a szelvényeket névértéken visszafizetik. 
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VIII.64.19.3.   

a) Amennyiben a futamban csak 4 ló ér célba, akkor a „pontos helyezési sorrendnek megfelelő 

KINCSEM+”, a „sorrend nélküli KINCSEM+” nyeremény alapjait a „Bónusz 4” fogadások 

nyereményalapjához adják úgy, hogy külön azok között a fogadók között kerül kiosztásra, 

akik eltalálták a 4 lovat függetlenül azok befutási sorrendjétől. Amennyiben a 4 lovat senki 

nem találta el, abban az esetben az alábbi VIII.64.19.3. b) pont szerint kell eljárni.  

b) Amennyiben a futamban csak 3 ló ér célba, akkor a nyeremény alap azok között a fogadók 

között kerül szétosztásra, akik eltalálták a 3 lovat függetlenül azok befutási sorrendjétől.  

c) Végül, hogyha nincs nyertes fogadás, akkor a szelvényeket névértéken visszafizetik. 

d) Amennyiben a futamban kevesebb, mint 3 ló ér célba, akkor a szelvényeket névértéken 

visszafizetik. 

VIII.64.20. Holtverseny 

VIII.64.20.1.  Holtverseny esetén az „KINCSEM+” osztalékra jogosító nyerő kombinációk a 

következők 

a) Öt, vagy annál több, holtversenyben elsőnek helyezett ló esetén, az „KINCSEM+” 

osztalékra jogosító nyerő kombinációk az elsőnek helyezett lovak közül öt-öt lovat 

tartalmazó kombinációk. Kombinációnként egységes osztalék jár az adott kombinációt 

alkotó öt ló százhúsz lehetséges befutási sorrendjére. 

b) Olyan holtverseny esetén, ahol négy ló végez az első helyen és egy vagy több ló az ötödik 

helyen, az „KINCSEM+” osztalékra jogosító nyerő kombinációk a négy első helyezett 

lónak az egyik ötödik helyezett lóval alkotott kombinációi. 

Kombinációnként huszonnégy olyan befutási sorrendnek pontosan megfelelő variáció 

létezik, amelyekben az elsőnek helyezett lovakat az első négy helyen játszották meg. 

Kombinációnként kilencvenhat olyan befutási sorrendnek nem pontosan megfelelő variáció 

létezik, amelyben az első helyezett lovak valamelyikét az ötödik helyen játszották meg. 

c) Olyan holtverseny esetén, ahol három ló végez az első helyen, és kettő vagy több ló a 

negyedik helyen, az „KINCSEM+” osztalékra jogosító nyerő kombinációk a három első 

helyezett lónak a negyedik helyezett lovak közül kettővel alkotott kombinációi. 

Kombinációnként tizenkét olyan befutási sorrendnek pontosan megfelelő variáció létezik, 

amelyben a három elsőnek helyezett lovat az első három helyen, míg a negyedik helyezett 

lovak közül kettőt a negyedik és az ötödik helyen játszottak meg. 

Kombinációnként száznyolc olyan befutási sorrendnek nem pontosan megfelelő variáció 

létezik, amelyben az elsőnek helyezett lovak egyikét a negyedik vagy az ötödik helyen 

játszották meg. 

d) Olyan holtverseny esetén, ahol három ló végez az első helyen, egyetlen ló a negyedik 

helyen, és egy vagy több ló az ötödik helyen, az „KINCSEM+” osztalékra jogosító nyerő 

kombinációk a három első helyezett lónak a negyedik helyezett lóval és az egyik ötödik 

helyezett lóval alkotott kombinációi. 

Kombinációnként hat olyan pontos befutási sorrendnek megfelelő variáció létezik, 

amelyben az elsőnek helyezett lovakat az első három helyen és a negyedik helyezett lovat 

a negyedik helyen játszották meg. 

Kombinációnként száztizennégy olyan befutási sorrendnek nem pontosan megfelelő 

variáció létezik, amelyben az elsőnek helyezett lovak egyikét a negyedik vagy az ötödik 



 

56 

helyen játszották meg, vagy amelyben a negyedik helyezett lovat az ötödik helyen játszották 

meg. 

e) Olyan holtverseny esetén, ahol két ló végez az első helyen, és három vagy több ló a 

harmadik helyen, az „KINCSEM+” osztalékra jogosító nyerő kombinációk a két első 

helyezett lónak három harmadik helyezett lóval alkotott kombinációi. 

Kombinációnként tizenkét olyan befutási sorrendnek pontosan megfelelő variáció létezik, 

amelyben a két elsőnek helyezett lovat az első két helyen, míg a harmadik helyezett lovak 

közül hármat a harmadik, a negyedik és az ötödik helyen játszottak meg. 

Kombinációnként száznyolc olyan befutási sorrendnek nem pontosan megfelelő variáció 

létezik, amelyben az elsőnek helyezett lovak egyikét a harmadik, a negyedik vagy az ötödik 

helyen játszották meg. 

f) Olyan holtverseny esetén, ahol két ló végez az első helyen, két ló a harmadik helyen, és egy 

vagy több ló az ötödik helyen, az „KINCSEM+” osztalékra jogosító nyerő kombinációk a 

két első helyezett lónak a két, harmadik helyezett lóval és az egyik ötödik helyezett lóval 

alkotott kombinációi. 

Kombinációnként négy olyan befutási sorrendnek pontosan megfelelő variáció létezik, 

amelyben az elsőnek helyezett lovakat az első két helyen, míg a harmadik helyezett lovakat 

a harmadik és a negyedik helyen játszottak meg. 

Kombinációnként száztizenhat olyan befutási sorrendnek nem pontosan megfelelő variáció 

létezik, amelyben az elsőnek helyezett lovak egyikét a harmadik, a negyedik vagy az ötödik 

helyen játszották meg, vagy amelyben a harmadik helyezett lovak egyikét az első, a 

második, vagy az ötödik helyen játszották meg. 

g) Olyan holtverseny esetén, ahol két ló végez az első helyen, egy ló a harmadik helyen, és 

kettő vagy több a negyedik helyen, az „KINCSEM+” osztalékra jogosító nyerő 

kombinációk a két első helyezett lónak a harmadik helyezett lóval és a negyedik helyezett 

lovak közül kettővel alkotott kombinációi. 

Kombinációnként négy olyan befutási sorrendnek pontosan megfelelő variáció létezik, 

amelyekben az elsőnek helyezett lovakat az első két helyen, míg a negyedik helyezett lovak 

közül kettőt a negyedik és az ötödik helyen játszottak meg. 

Kombinációnként száztizenhat olyan befutási sorrendnek nem pontosan megfelelő variáció 

létezik, amelyben az elsőnek helyezett lovak egyikét a harmadik, a negyedik vagy az ötödik 

helyen játszották meg, vagy amelyben a negyedik helyezett lovak egyikét az első, a 

második, vagy a harmadik helyen játszották meg. 

h) Olyan holtverseny esetén, ahol két ló végez az első helyen, egy ló a harmadik helyen, egy 

ló a negyedik helyen, és egy vagy több ló az ötödik helyen, az „KINCSEM+” osztalékra 

jogosító nyerő kombinációk a két első helyezett lónak a harmadik és negyedik helyezett 

lovakkal, valamint az egyik ötödik helyezett lóval alkotott kombinációi. 

Kombinációnként két olyan befutási sorrendnek pontosan megfelelő variáció létezik, 

amelyben a két elsőnek helyezett lovat az első két helyen, a harmadik helyezett lovat a 

harmadik helyen, a negyedik helyezett lovat a negyedik helyen és az ötödik helyezett lovat 

az ötödik helyen játszották meg. 

Kombinációnként száztizennyolc olyan befutási sorrendnek nem pontosan megfelelő 

variáció létezik, amelyben az elsőnek helyezett lovak egyikét a harmadik, a negyedik vagy 

az ötödik helyen játszották meg, vagy amelyben a többi három ló egyikét a tényleges 

helyezésétől eltérő helyen játszották meg. 
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i) Olyan holtverseny esetén, ahol négy vagy több ló végez a második helyen, az „KINCSE+” 

osztalékra jogosító kombinációk az első helyezett lónak négy második helyezett lóval 

alkotott kombinációi. 

Kombinációnként huszonnégy olyan pontos befutási sorrendnek megfelelő variáció létezik, 

amelyben az első helyezett lovat az első helyen játszották meg. 

Kombinációnként kilencvenhat olyan befutási sorrendnek nem pontosan megfelelő variáció 

létezik, amelyben az első helyezett lovat nem az első helyen játszották meg. 

j) Olyan holtverseny esetén, ahol három ló végez a második helyen, és egy vagy több ló az 

ötödik helyen, az „KINCSEM+” osztalékra jogosító nyerő kombinációk az első helyezett 

lónak a három második helyezett lóval és az egyik ötödik helyezett lóval alkotott 

kombinációi. 

Kombinációnként hat olyan pontos befutási sorrendnek megfelelő variáció létezik, 

amelyben az első helyezett lovat az első helyen, és az egyik ötödik helyezett lovat az ötödik 

helyen játszották meg. 

Kombinációnként száztizennégy olyan befutási sorrendnek nem pontosan megfelelő 

variáció létezik, amelyben az első helyezett lovat vagy az ötödik helyezett lovak 

valamelyikét tényleges helyezésüktől eltérő helyen játszották meg. 

k) Olyan holtverseny esetén, ahol két ló végez a második helyen, és kettő vagy több ló a 

negyedik helyen, az „KINCSEM+” osztalékra jogosító nyerő kombinációk a első helyezett 

lónak a két második helyezett lóval és két negyedik helyezett lóval alkotott kombinációi. 

Kombinációnként négy olyan befutási sorrendnek pontosan megfelelő variáció létezik, 

amelyben a két másodiknak helyezett lovat a második és a harmadik helyen, míg a negyedik 

helyezett lovakat a negyedik és az ötödik helyen játszották meg. 

Kombinációnként száztizenhat olyan befutási sorrendnek nem pontosan megfelelő variáció 

létezik, amelyben az elsőnek helyezett lovat a második, a harmadik, a negyedik vagy az 

ötödik helyen játszották meg, vagy amelyben a második helyezett lovak egyikét az első, a 

negyedik, vagy az ötödik helyen játszották meg. 

l) Olyan holtverseny esetén, ahol két ló végez a második helyen, egy ló a negyedik helyen, és 

egy vagy több ló az ötödik helyen, az „KINCSEM+” osztalékra jogosító nyerő kombinációk 

az első helyezett lónak a két második helyezett lóval, a negyedik helyezett lóval és az egyik 

ötödik helyezett lóval alkotott kombinációi. 

Kombinációnként két olyan befutási sorrendnek pontosan megfelelő variáció létezik, 

amelyben az első helyezett lovat az első helyen, a negyedik helyezett lovat a negyedik 

helyen és az egyik ötödik helyezett lovat az ötödik helyen játszották meg. 

Kombinációnként száztizennyolc olyan befutási sorrendnek nem pontosan megfelelő 

variáció létezik, amelyben az első helyezett lovat, a negyedik helyezett lovat, vagy az ötödik 

helyezett lovat tényleges helyezésüktől eltérő helyen játszották meg. 

m) Olyan holtverseny esetén, ahol három vagy több ló végez a harmadik helyen, az 

„KINCSEM+” osztalékra jogosító kombinációk az első helyezett lónak és a második 

helyezett lónak három harmadik helyezett lóval alkotott kombinációi. 

Kombinációnként hat olyan befutási sorrendnek pontosan megfelelő variáció létezik, 

amelyben az első helyezett lovat az első helyen és a második helyezett lovat a második 

helyen játszották meg. 

Kombinációnként száztizennégy olyan befutási sorrendnek nem pontosan megfelelő 

variáció létezik, amelyben az első helyezett lovat vagy a második helyezett lovat tényleges 

helyezésüktől eltérő helyen játszották meg. 
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n) Olyan holtverseny esetén, ahol két ló végez a harmadik helyen, és egy vagy több ló az ötödik 

helyen, az „KINCSEM+” osztalékra jogosító nyerő kombinációk az első helyezett lónak a 

második helyezett lóval, a két harmadik helyezett lóval és az egyik ötödik helyezett lóval 

alkotott kombinációi. 

Kombinációnként két olyan befutási sorrendnek pontosan megfelelő variáció létezik, 

amelyben az első helyezett lovat az első helyen, a második helyezett lovat a második helyen, 

és az ötödik helyezett lovat az ötödik helyen játszották meg. 

Kombinációnként száztizennyolc olyan befutási sorrendnek nem pontosan megfelelő 

variáció létezik, amelyben az első, a második vagy az ötödik helyezett lovat a tényleges 

helyezésüktől eltérő helyen játszották meg. 

o) Olyan holtverseny esetén, ahol kettő vagy több ló végez a negyedik helyen, az 

„KINCSEM+” osztalékra jogosító nyerő kombinációk az első helyezett lónak, a második 

helyezett lónak, a harmadik helyezett lónak két negyedik helyezett lóval alkotott 

kombinációi. 

Kombinációnként két olyan pontos befutási sorrendnek megfelelő variáció létezik, 

amelyben az első helyezett lovat az első helyen, a második helyezett lovat a második helyen, 

és a harmadik helyezett lovat a harmadik helyen játszották meg. 

Kombinációnként száztizennyolc olyan befutási sorrendnek nem pontosan megfelelő 

variáció létezik, amelyben az első, a második vagy a harmadik helyezett lovat a tényleges 

helyezésüktől eltérő helyen játszották meg. 

p) Olyan holtverseny esetén, ahol kettő vagy több ló végez az ötödik helyen, az „KINCSEM+” 

osztalékra jogosító nyerő kombinációk az első helyezett lónak, a második helyezett lónak, 

a harmadik helyezett lónak és a negyedik helyezett lónak az egyik ötödik helyezett lóval 

alkotott kombinációi. 

Kombinációnként egyetlen befutási sorrendnek pontosan megfelelő variáció létezik, 

amelyben az első négy lovat tényleges helyezésük szerint játszották meg. 

Kombinációnként száztizenkilenc olyan befutási sorrendnek nem pontosan megfelelő 

variáció létezik, amelyben ötből egy lovat tényleges helyezésétől eltérő helyen játszottak 

meg. 

VIII.64.20.2.  Holtverseny esetén „BÓNUSZ 4” osztalékra jogosító nyerő kombinációk a 

következők: 

a) Négy, vagy annál több, holtversenyben elsőnek helyezett ló esetén, a „BÓNUSZ 4” 

osztalékra jogosító nyerő kombinációk az elsőnek helyezett lovak közül négy lovat és egy, 

az ötödik helynél rosszabb helyezést elérő lovat tartalmazó kombinációk. 

b) Olyan holtverseny esetén, ahol három ló végez az első helyen, és egy vagy több ló a 

negyedik helyen, a „BÓNUSZ 4” osztalékra jogosító nyerő kombinációk a három első 

helyezett lovat, az egyik negyedik helyezett lovat és egy, az ötödik helynél rosszabb 

helyezést elérő lovat tartalmazó kombinációk. 

c) Olyan holtverseny esetén, ahol két ló végez az első helyen, és kettő vagy több a harmadik 

helyen, a „BÓNUSZ 4” osztalékra jogosító nyerő kombinációk a két első helyezett lovat, 

két harmadik helyezett lovat, és egy, az ötödik helynél rosszabb helyezést elérő lovat 

tartalmazó kombinációk. 

d) Olyan holtverseny esetén, ahol két ló végez az első helyen, egyetlen ló a harmadik helyen, 

és egy vagy több ló a negyedik helyen, a „BÓNUSZ 4” osztalékra jogosító nyerő 

kombinációk a két első helyezett lovat, a harmadik helyezett lovat, az egyik negyedik 
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helyezett lovat és egy, az ötödik helynél rosszabb helyezést elérő lovat tartalmazó 

kombinációk. 

e) Három vagy annál több holtversenyben másodiknak helyezett ló esetén, a „BÓNUSZ 4” 

osztalékra jogosító nyerő kombinációk az első helyezett lovat, a második helyezett lovak 

közül hármat és egy, az ötödik helynél rosszabb helyezést elérő lovat tartalmazó 

kombinációk. 

f) Olyan holtverseny esetén, ahol két ló végez a második helyen, és egy vagy több a negyedik 

helyen, a „BÓNUSZ 4” osztalékra jogosító nyerő kombinációk az első helyezett lovat, a két 

második helyezett lovat, az egyik negyedik helyezett lovat, és egy, az ötödik helynél 

rosszabb helyezést elérő lovat tartalmazó kombinációk. 

g) Kettő vagy annál több holtversenyben harmadiknak helyezett ló esetén, a „BÓNUSZ 4” 

osztalékra jogosító nyerő kombinációk az első helyezett lovat, a második helyezett lovat, a 

harmadik helyezett lovak közül kettőt, és egy, az ötödik helynél jobb helyezést elérő lovat 

tartalmazó kombinációk. 

h) Kettő vagy annál több holtversenyben negyediknek helyezett ló esetén, a „BÓNUSZ 4” 

osztalékra jogosító nyerő kombinációk az első helyezett lovat, a második helyezett lovat, a 

harmadik helyezett lovat, az egyik negyedik helyezett lovat és egy, az ötödik helynél 

rosszabb helyezést elérő lovat tartalmazó kombinációk. 

i) Kettő vagy annál több holtversenyben ötödiknek helyezett ló esetén, a „BÓNUSZ 4” 

osztalékra jogosító nyerő kombinációk az első helyezett lovat, a második helyezett lovat, a 

harmadik helyezett lovat, a negyedik helyezett lovat és egy, az ötödik helynél rosszabb 

helyezést elérő lovat tartalmazó kombinációk. 

VIII.64.20.3.  Holtverseny esetén „BÓNUSZ 3” osztalékra jogosító nyerő kombinációk a 

következők: 

a) Három, vagy annál több, holtversenyben elsőnek helyezett ló esetén, a „BÓNUSZ 3” 

osztalékra jogosító nyerő kombinációk három első helyezett lónak és valamelyik kettő, az 

ötödiknél rosszabb helyezést elérő lónak a kombinációi. 

b) Olyan holtverseny esetén, ahol kettő ló végez az első helyen, és egy vagy több ló a harmadik 

helyen, a „BÓNUSZ 3” osztalékra jogosító nyerő kombinációk a két első helyezett ló, az 

egyik harmadik helyezett ló, és két, ötödik helynél rosszabb helyezést elérő ló kombinációi. 

c) Kettő, vagy annál több, holtversenyben másodiknak helyezett ló esetén, a „BÓNUSZ 3” 

osztalékra jogosító nyerő kombinációk az első helyezett lovat, a második helyezett lovak 

közül kettőt és két, az ötödik helynél rosszabb helyezést elérő lovat tartalmazó 

kombinációk. 

d) Kettő, vagy annál több, holtversenyben harmadiknak helyezett ló esetén, a „BÓNUSZ 3” 

osztalékra jogosító nyerő kombinációk az első helyezett lovat, a második helyezett lovat, 

az egyik harmadik helyezett lovat és két, az ötödik helynél jobb helyezést elérő lovat 

tartalmazó kombinációk. 

Az adott versenyben, holtverseny esetén a nyerő kombinációkat a 4. sz. melléklet tartalmazza. 

VIII.64.21. Holtverseny esetén a nyereményalap felosztása 

Az adott versenyben holtverseny esetén a nyereményalap felosztását a 4. sz. melléklet 

tartalmazza. 
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VIII.64.22. A KINCSEM+ nyeremények kiszámítása 

A befizetett tétösszegekből az „Arányos és progresszív levonások” c. fejezetben bemutatott 

arányos levonás és a visszafizetett fogadások összegének levonása után kapott összeg a fogadás 

felosztandó nyereményalapja. 

E nyereményalap 4,7%-ából „halmozódó nyereményalapot” képeznek.  

A megmaradt felosztandó nyereményalapot ezáltal kapjuk meg. Ebből származik a tényleges, 

fogadók és média számára is közzétett osztalék. Az alábbiakban szereplő tét kifejezést, illetve 

nyertes téteket, kifizetendő kombinációkat úgy értelmezzük a szövegben, hogy azok már az 

arányos levonások után kapott nyereményalapra vonatkoznak. 

A felosztandó nyereményből képeznek még egy tartalékot, a nettó koefficiens értéke 0,8. Ezt a 

koefficienst az osztalékszámítás során használjuk (visszaosztásra kerül a fogadóknak). 

VIII.64.22.1.  KINCSEM+ minimum nyereményhányada 

A holtversenyeket leszámítva, melyekkel külön fejezetben foglalkozunk, a „pontos helyezési 

sorrendnek megfelelő KINCSEM+” és a „sorrend nélküli KINCSEM+” osztalékok minimum 

hányada, a bruttó nyereményhányad az 5 KINCSEM+ nyerő lóra vonatkozóan az alábbi: 

Befutási sorrend esetei Sorrendi 

találatok 

száma 

Nyereményhányad 

Normál és holtverseny [ld. VIII.64.20. p)] 1 50/1 

Holtverseny [ld. VIII.64.20.1. b) és i)] 24 50/24 

Holtverseny [ld. VIII.64.20.1. c) és e)] 12 50/12 

Holtverseny [ld. VIII.64.20.1. d), j) és m)] 6 50/6 

Holtverseny [ld. VIII.64.20.1. f), g) és k)] 4 50/4 

Holtverseny [ld. VIII.64.20.1. h), l), n) és o)] 2 50/2 

Holtverseny [ld. VIII.64.20.1. a)] 120 1 
1. táblázat 

VIII.64.22.2.  Osztalék többlet 

a) A „pontos helyezési sorrendnek megfelelő KINCSEM+” fizető kombinációkra feltett 

összes tét osztaléka szorozva a 1. táblázatban lévő, a befutási sorrendnek megfelelő 

nyereményhányaddal adja meg a „pontos helyezési sorrendnek megfelelő KINCSEM+” 

osztalék összegét. Az összes egyéb fizető kombinációra feltett tét összege hozzáadódik a 

nyereményhez. Az osztalék többlet a teljes kifizethető osztalék (valamennyi, nemcsak 

nyertes fogadásokra feltett tétek arányos levonással csökkentett összege) és a nyertes 

kombinációkra feltett tétek osztalékának különbsége.  

b) Amennyiben az osztalék többlet értéke negatív, akkor a KINCSEM+ tartalékalapból a 

szükséges összeget át kell csoportosítani annak érdekében, hogy az osztalék többlet értéke 

0 legyen 

c) Amennyiben a VIII.64.22.2. b) módszert követően nem lehetett 0-ra kihozni az osztalék 

többlet értékét, és az osztalék többlet abszolút értéke kisebb vagy egyenlő, mint a 

kifizetendő osztalékok összege, akkor az utóbbi értékét kell csökkenteni olyan mértékben, 

hogy az osztalék többlet értéke 0-ra jöjjön ki. Amennyiben ez az összeg negatív és abszolút 

értékben meghaladja a kifizetendő osztalékok összegét, akkor az osztalékokat a 

VIII.64.22.7. b) pont szerint kell kiszámolni. 
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d) Amennyiben az osztalék többlet értéke nagyobb, vagy egyenlő mint 0, akkor: 

- az osztalék többlet 11,5%-át át kell csoportosítani a pontos helyezési sorrendnek 

megfelelő KINCSEM+ osztalék többletbe, azaz ennyivel fog növekedni a pontos 

helyezési sorrendnek megfelelő Kincsem + osztalék tömege 

- az osztalék többlet 47%-át át kell csoportosítani a sorrend nélküli KINCSEM+ osztalék 

többletbe, azaz ennyivel fog növekedni a sorrend nélküli Kincsem + osztalék tömege 

- az osztalék többlet 14,4%-át át kell csoportosítani a BÓNUSZ 4 osztalék többletbe, azaz 

ennyivel fog növekedni a BÓNUSZ 4 osztalék tömege 

- az osztalék többlet 27,1%-át át kell csoportosítani a BÓNUSZ 3 osztalék többletbe, azaz 

ennyivel fog növekedni a BÓNUSZ 3 osztalék tömege 

A bruttó osztalékok kiszámítása a következőképpen történik. 

VIII.64.22.3.  KINCSEM+ osztalékok normál befutó esetén 

Bónusz 3 osztalék 

Normál befutó esetében az osztalékok a BÓNUSZ 3-ra feltett nyertes tétek, a BÓNUSZ 4-re 

feltett nyertes tétek, valamint a sorrend nélküli KINCSEM+ nyertes kombinációkra feltett tétek 

osztalékaiból, valamint a pontos helyezési sorrendnek megfelelő KINCSEM+ különböző nyerő 

kombinációkra feltett tétek osztalékából állnak (ld. VIII.64.22.1.  pont).  

A BÓNUSZ 3 osztalék többlet értékével megnöveljük a BÓNUSZ 3 osztalék tömegét. 

Amennyiben vannak ebben a nyerőosztályban nyertes fogadások, akkor a BÓNUSZ 3 osztaléka 

megegyezik a BÓNUSZ 3 osztalék többlettel megnövelt értékének, valamint a VIII.64.22. pont 

első bekezdése szerinti maradvány koefficiens bruttó értéknek az összegével. 

BÓNUSZ 4 osztalék 

Normál befutó esetében az osztalékok a BÓNUSZ 4 nyertes tétek, valamint a sorrend nélküli 

KINCSEM+ nyertes kombinációkra feltett tétek, és a pontos helyezési sorrendnek megfelelő 

KINCSEM+ különböző nyerő kombinációkra feltett tétek osztalékainak összegéből állnak.  

A BÓNUSZ 4 osztalék többlet értékével megnöveljük a BÓNUSZ 4 osztalék tömegét.  

Amennyiben vannak ebben a nyerőosztályban nyertes fogadások, akkor a BÓNUSZ 4 osztalék 

megegyezik a BÓNUSZ 4 inkrementális osztalék többlet, a BÓNUSZ 3 inkrementális osztalék 

értékének, valamint a VIII.64.22. pont negyedik bekezdése szerinti maradvány koefficiens 

bruttó értéknek az összegével. 

Sorrend nélküli KINCSEM+ osztalék 

Normál befutó esetén az osztalékok a sorrend nélküli KINCSEM+ nyertes kombinációkra 

feltett tétek, és a pontos helyezési sorrendnek megfelelő KINCSEM+ különböző nyerő 

kombinációkra feltett tétek osztalékainak összegéből állnak. 

A sorrend nélküli KINCSEM+ osztalék többlet értékével megnöveljük a sorrend nélküli 

KINCSEM+ osztalék összegét.  

Amennyiben vannak ebben a nyerőosztályban nyertes fogadások, akkor a sorrend nélküli 

KINCSEM+ osztalék megegyezik a sorrend nélküli KINCSEM+ osztalék többlet és a 

BÓNUSZ 3 inkrementális nettó osztalék értékének, valamint a VIII.64.22. pont negyedik 

bekezdése szerinti maradvány koefficiens bruttó értéknek az összegével. 
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Pontos helyezési sorrendnek megfelelő KINCSEM+ osztalék 

Normál befutó esetén a pontos helyezési sorrendnek megfelelő KINCSEM+ többlet osztalékot 

el kell osztani a pontos helyezési sorrendnek megfelelő KINCSEM+ különböző nyerő 

kombinációkra feltett tétek között. 

A pontos helyezési sorrendnek megfelelő KINCSEM+ osztalék többlet értékével megnöveljük 

az osztalék összegét.  

Amennyiben vannak ebben a nyerőosztályban nyertes fogadások, akkor a pontos helyezési 

sorrendnek megfelelő KINCSEM+ osztalék megegyezik a pontos helyezési sorrendnek 

megfelelő KINCSEM+ inkrementális osztalék, a sorrend nélküli KINCSEM+ osztalék többlet, 

a BÓNUSZ 4 inkrementális osztalék és a BÓNUSZ 3 inkrementális nettó osztalék értékének, 

valamint a VIII.64.22. pont negyedik bekezdése szerinti maradvány koefficiens bruttó értéknek 

az összegével. 

VIII.64.22.4.  KINCSEM+ osztalékok holtverseny esetén 

a) BÓNUSZ 3 és BÓNUSZ 4 osztalékok  

Valamennyi holtverseny esetén az osztalékszámítás ugyanúgy történik, mint a normál 

befutó esetében (ld. VIII.64.22.3. pont).  

b) sorrend nélküli KINCSEM+ osztalék holtverseny esetén 

A sorrend nélküli KINCSEM+ osztalék többlet annyi egyenlő részre oszlik, ahány nyertes 

kombináció van. 

Ezek után valamennyi rész rendre ugyanazokra a lovakra vonatkozó nyertes kombinációk 

arányában a sorrend nélküli KINCSEM+ osztalék, és a pontos helyezési sorrendnek 

megfelelő KINCSEM+ különböző nyerő kombinációkra feltett tétek osztalékainak 

összegéből áll (ld. VIII.64.22. pont negyedik bekezdése). 

Valamennyi hányados ezáltal részét képezi a sorrend nélküli KINCSEM+ bruttó osztalék 

többletének a holtversenyben nyertes lovak kombinációjától függően különböző osztalékot 

képezve.  

A sorrend nélküli KINCSEM+ szokásos bruttó osztaléka valamennyi különböző osztalékú 

kombináció esetén a nem futó lovakra megegyezik a sorrend nélküli KINCSEM+ ugyanarra 

az 5 nyertes lóra vonatkozó inkrementális osztalékának és a BÓNUSZ 4 inkrementális 

osztalékának, valamint a BÓNUSZ 3 inkrementális osztalék értékének, valamint a 

VIII.64.22. pont negyedik bekezdése szerinti maradvány koefficiens bruttó értéknek az 

összegével. 

c) pontos helyezési sorrendnek megfelelő KINCSEM+ osztaléka holtverseny esetén 

A pontos helyezési sorrendnek megfelelő KINCSEM+ osztalék többlet annyi egyenlő részre 

oszlik, ahány nyertes kombináció van. 

Ezek után valamennyi rész rendre ugyanazokra a lovakra vonatkozó nyertes kombinációk 

arányában a pontos helyezési sorrendnek megfelelő KINCSEM+ osztalék, és a pontos 

helyezési sorrendnek megfelelő KINCSEM+ különböző nyerő kombinációkra feltett tétek 

osztalékainak összegéből áll (ld. VIII.64.22. pont negyedik bekezdése). 
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Valamennyi hányados ezáltal részét képezi a pontos helyezési sorrendnek megfelelő 

KINCSEM+ bruttó osztalék többletének a holtversenyben nyertes lovak kombinációjától 

függően különböző osztalékot képezve.  

A pontos helyezési sorrendnek megfelelő KINCSEM+ szokásos bruttó osztaléka 

valamennyi különböző osztalékú kombináció esetén a nem futó lovakra megegyezik a 

pontos helyezési sorrendnek megfelelő KINCSEM+ ugyanarra az 5 nyertes lóra vonatkozó 

inkrementális osztalékának a 1. táblázatban szereplő befutási sorrend szerinti 

nyereményhányad szorzatával, és a sorrend nélküli KINCSEM+ inkrementális 

osztalékának, a BÓNUSZ 4 inkrementális osztalékának, valamint a BÓNUSZ 3 

inkrementális osztalék értékének, és a VIII.64.22. pont negyedik bekezdése szerinti 

maradvány koefficiens bruttó értéknek az összegével. 

VIII.64.22.5.  KINCSEM+ osztalékok maximális aránya 

Az alábbi rendelkezések megértése szükséges az osztalékszámítási műveleteket megelőzően. 

Valamennyi fejezetben, kivéve ha másképp nem rendelkezünk róla ha nyertes, illetve fizetésre 

váró kombinációkról beszélünk, akkor a tét megnevezés alatt a nyertes fogadásokat értjük, a 

nyertes téteket, kifizetendő kombinációkat pedig úgy értelmezzük a szövegben, hogy azok már 

az arányos levonások után kapott nyereményalapra vonatkoznak. 

Normál befutó, vagy holtverseny esetén a nyertes 5 ló valamennyi kombinációja, a pontos 

helyezési sorrendnek megfelelő KINCSEM+ osztalék, egyenlő a sorrend nélküli KINCSEM+ 

százhúsz variáció szerinti összes osztalékának összegével.  

Amennyiben ez az eset előfordul, és az eddig részletezett osztalékszámítási módszerek szerint 

nem teljesül az általános bruttó osztalék aránya, a sorrend nélküli KINCSEM+ és a pontos 

helyezési sorrendnek megfelelő KINCSEM+ osztalékánál az 5 nyertes lóra, abban az esetben a 

nyerő kombinációk között egyenlő arányban kell felosztani a nyereményt és a sorrend nélküli 

KINCSEM+ koefficiense lesz 1, a pontos helyezési sorrendnek megfelelő KINCSEM+ 

koefficiense pedig 120. Ezzel a sorrend nélküli KINCSEM+ osztaléka valamennyi nyertes 

kombináció esetén megegyezik. 

A pontos helyezési sorrendnek megfelelő KINCSEM+ általános bruttó osztaléka megegyezik 

a sorrend nélküli KINCSEM+ általános bruttó osztalékának százhúszszorosával ugyanazon 5 

nyerő ló esetén.  

VIII.64.22.6.  Kiegészítés a pontos helyezési sorrendnek megfelelő KINCSEM+ bruttó 

osztalékához 

A pontos helyezési sorrendnek megfelelő KINCSEM+ találat bruttó nyereményalapjához, 

kiosztható további összeg, amivel a pontos helyezési sorrendnek megfelelő KINCSEM+ 

osztalék bizonyos speciális versenynapokon kiegészíthető. 

Ezt a kiegészítő összeget a KINCSEM+ halmozódó, tartalék nyereményalapjából vonjuk ki, és 

1000 euró, vagy annak a többszöröse lehet az értéke, azonban nem haladhatja meg a halmozódó 

nyereményalapban levő teljes összeg értékét. 

A kiegészítő összeget az alábbiak szerint osztjuk el a fogadók között:  

Az alábbi részben, a tét megnevezés alatt az arányos levonások után kapott tétek összegét értjük. 
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Az összeget a nyertes kombinációk arányában osztjuk szét a nyertes pontos helyezési 

sorrendnek megfelelő KINCSEM+ tétek között.  

A pontos helyezési sorrendnek megfelelő KINCSEM+ általános osztaléka(i) ezáltal a fenti 

kiegészítő összeggel megemelkednek.  

Amennyiben a kiválasztott KINCSEM+ futamban nincs pontos helyezési sorrendnek megfelelő 

KINCSEM+ nyerő fogadás, vagy a kiválasztott KINCSEM+ futam nem került megrendezésre, 

akkor a kiegészítő összeg visszakerül a KINCSEM+ halmozódó, tartalék nyereményalapba. 

A kiegészítő összeget és azt a napot, amikor kiosztásra kerül a fogadók figyelmébe kell ajánlani, 

legkésőbb aznap, az érintett KINCSEM+ futam startja előtt. 

VIII.64.22.7.  A KINCSEM+ fogadás osztalékok minimális aránya 

a) Amennyiben az osztalékszámítás módszerével kiszámolt bármely nettó osztalék kevesebb, 

mint az alaptét 1,1-szerese, a kifizetéseket a kérdéses KINCSEM+ futam bruttó 

nyereségéből kell levonni úgy, hogy az az alaptét 1,1-szerese legyen.  

b) Amennyiben a kérdéses KINCSEM+ futam bruttó nyeresége alacsonyabb, mint a 

minimumként a VIII.64.13. pontban meghatározott alaptét összege, akkor az alábbi 

szabályokat kell alkalmazni: 

- A KINCSEM+ játékra fizetett minimum osztalék nem lehet kevesebb az aktuális, 

legkisebb fogadható alaptét 1-szeresénél 

- A visszafizetés, illetve az osztalék összegével csökkenteni kell a „többlet 

nyereményalap” képzésére visszatartott nyereményalap-részt  

- A visszatartott nyereményalap-részt a súlyozott többlet nyereményhányadok képezik a 

VIII.64.22. pontban szereplő osztalékszámítási szabályoknak megfelelően 

- Az osztalék fogalma minden esetben a levonások után kifizetett nyereményeket jelenti 

- A BÓNUSZ 3 és BÓNUSZ 4 nyertes fogadásokra fizetett osztalékok és a sorrend 

nélküli KINCSEM+ kombinációk osztaléka az alaptét 1,1-szerese, ami a 

nyereményalapból kerül levonásra 

- A pontos helyezési sorrendnek megfelelő KINCSEM+ esetén a különböző nyerő 

kombinációkra feltett tétek összegét levonják a KINCSEM+ fogadás erre a célra 

visszatartott többlet nyereményalapjából. 

A visszatartott többlet nyereményalap az alábbi összetevőkből áll: 

a) normál befutó esetén a pontos helyezési sorrendnek megfelelő KINCSEM+ 

nyereményalapot a megfelelő variációkon kialakult találatok számának arányában osztják 

el.  

Az így kapott nyereséghányadok, a fogadási alapegységgel felszorozva, alkotják a fizetendő 

osztalék bruttó értékét. 

A pontos helyezési sorrendnek megfelelő KINCSEM+ bruttó osztalék megegyezik a 

nyereményalap-részből a pontos helyezési sorrendnek megfelelő „többlet nyereményalap” 

képzésére visszatartott inkrementális osztalék és a kifizetett KINCSEM+ osztalék 

összegével.  

Ha egy adott kombináció tekintetében a pontos befutási sorrend szerinti osztalék nem éri el 

az 1,1-szeres mértéket, akkor a Fogadásszervező a „többlet nyereményalap” terhére 

kiegészíti azt. 
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b) holtverseny esetén a pontos helyezési sorrendnek megfelelő KINCSEM+ nyereményalapot 

a megfelelő variációkon kialakult találatok számának arányában osztják el Az így kapott 

felosztandó nyereséget mind az 5 ló valamennyi nyerő kombinációjának számával 

megegyező számú egyenlő részre osztják. 

A nyereség-részeket ezután a megfelelő variációkon kialakult találatok számának 

arányában osztják el.  

A pontos helyezési sorrendnek megfelelő KINCSEM+ bruttó osztalék megegyezik a 

nyereményalap-részből a pontos helyezési sorrendnek megfelelő „többlet nyereményalap” 

képzésére visszatartott inkrementális osztalék és a kifizetett KINCSEM+ osztalék 

összegével.  

Ha egy adott kombináció tekintetében a pontos befutási sorrend szerinti osztalék nem éri el az 

1,1-szeres mértéket, akkor a Fogadásszervező a „többlet nyereményalap” terhére kiegészíti azt. 

VIII.64.23. Jackpot nyeremény a Kincsem+ játék esetén 

a) Jelen fejezetben foglalt rendelkezések alapján létrehozott „halmozódó nyereményalapból” 

származó összeget „jackpot nyereményre” fordítják. 

Az KINCSEM+ fogadások felosztása után, a „halmozódó nyereményalapból” elvont, nettó 

1000 € többszörösének megfelelő összeggel növelt „jackpot nyereményt” az alábbi (b) 

bekezdésben meghatározott feltételek szerint osztják ki. 

A „jackpot nyeremény” összege eseti alapon kiegészíthető a „halmozódó 

nyereményalapból” elvont további összegekkel, amely megnövelt összegű „jackpot 

nyereményt” egy meghatározott KINCSEM+ fogadás során, az alábbi b) pontban foglaltak 

szerint lehet kiosztani. 

b) A „jackpot nyeremény” összegét, amely – az alábbi harmadik bekezdésben említett eset 

kivételével - nem haladhatja meg a „halmozódó nyereményalap” rendelkezésre álló 

összegét, a KINCSEM+ futam során a pontos befutási sorrendben megtett fogadások 

számával megegyező számú egyenlő részre osztják. 

Az így kapott nyereményhányad alkotja a nyerő fogadások „bruttó jackpot 

nyereményosztalékát”. 

c) A nemzetközi totalizatőr központ a „pontos helyezési sorrendnek megfelelő KINCSEM+” 

nyereményre jogosító fogadások nyereményalapját a „halmozódó nyereményalap” terhére 

esetenként megnövelheti.  

A „jackpot nyeremény” és a „pontos helyezési sorrendnek megfelelő KINCSEM+” 

találattal megnyerhető külön nyeremény aktuális összegéről, valamint a nyeremények 

kiosztásának napjáról legkésőbb az adott napon tartott KINCSEM+ fogadás 

megkezdésének időpontjában tájékoztatják a fogadókat. 

VIII.64.24. Szabályosan befejezett verseny 

KINCSEM+ fogadás szempontjából szabályosan befejezett versenynek minősül, ha a 

versenyben legalább 3 ló ér el hivatalosan helyezést. Amennyiben az KINCSEM+ fogadásban 

érintett versenyben háromnál kevesebb ló ér el hivatalosan helyezést, a verseny nem minősül 

szabályosan befejezett versenynek. Ebben az esetben, az KINCSEM+ fogadásra feltett 

valamennyi tét (valamennyi fogadás) névértéken visszafizetésre kerül.  
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IX. Az online értékesítési csatornán lebonyolított fogadás speciális szabályai 

IX.65. Az online értékesítési csatornán keresztüli játék általános ismertetése  

1) Az online lóversenyfogadás iránt érdeklődő játékos webböngésző program használatával 

regisztrál a bet.lovi.hu internetes oldalon. A sikeres regisztráció után belép a rendszerbe. A 

játékos a lovi.hu oldalon tájékozódhat a hivatalos fogadási ajánlatban szereplő futamokról, 

lovakról, azok részletes adatairól. Banki átutalással, vagy bankkártyás fizetéssel feltölti a 

játékosi egyenlegét, majd a feltöltött egyenlege terhére fogadásokat köt.  

2) Az online értékesítési rendszeren megkötött fogadások a hagyományos fizikai 

fogadóhelyeken feladott fogadásokkal együtt egy közös nyereményalapba kerülnek, és a 

fogadási típusonként kiszámolt osztalékok egységesen érvényesek a fogadáskor használt 

értékesítési csatornától függetlenül.  

3) A játékos nyertes tikettjeiért járó nyeremények automatikusan jóváíródnak a játékosi 

egyenlegén. A játékos a nyereményéből újabb fogadásokat köthet, illetve - a 

személyazonosítási eljárást követően - nyereményének banki átutalással történő kiutalását 

kérelmezheti. 

4) Az internetes fogadási mód terjesztési rendszere: az internetes fogadási módban az 

internetes webböngésző program segítségével (pl.: Google Chrome, Firefox stb.) lehet részt 

venni Az MLFSZ által üzemeltetett internetes online fogadási oldalon, amelynek 

hozzáférése időben nem korlátozott, de fogadni csak a bet.lovi.hu oldalon közzétett 

nyitvatartási idő figyelembevételével lehet. A rendszer weboldalakon keresztül 

kommunikál a fogadóval. 

5) A fogadó az internetes fogadási módban webböngésző program segítségével  

a) általános információkat kérhet a rendszerben való részvételről 

b) regisztrálhat az OÉCS rendszerbe 

c) beléphet az OÉCS rendszerbe 

d) tájékozódhat az aktuális fogadási ajánlatról 

e) fogadásokat köthet 

f) lekérdezheti megkötött fogadásait  

g) lekérdezheti játékosi egyenlegének aktuális állását és számlatörténetét 

h) kérelmezheti nyereményének elutalását a játékos saját - Magyarországon vezetett - 

bankszámlájára 

6) A fogadó regisztrációja az OÉCS rendszerbe: a fogadó a regisztrációhoz webböngésző 

program segítségével megadja a rendszer által megkövetelt adatokat, többek között a 

választott felhasználói azonosítóját (karakteres azonosítóját) és választott titkos jelszavát, 

email címét, nevét, lakcímét, bankszámlaszámát, személyazonosító okmányának típusát és 

számát, önkorlátozó limitjeit. 

7) A fogadó azonosítása és belépése az OÉCS rendszerbe: a fogadó a belépéshez webböngésző 

program segítségével megadja a felhasználói azonosítóját és titkos jelszavát. Ezek után az 

OÉCS rendszer a játékost beazonosítja és belépteti. 

8) A fogadásba küldés rendje: a fogadó az OÉCS rendszerben történő azonosítása és belépése 

után webböngésző program segítségével kitöltheti elektronikus fogadási segédszelvényét: 

az információ bevitelével (bejelölés rákattintással) megadja a fogadás megkötéséhez 

szükséges információkat, vagyis a megfogadni kívánt tippjeit. A fogadó ezt követően 

lezárhatja elektronikus fogadási segédszelvényét, majd megkötheti a fogadását. Ezután a 
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rendszer a fogadó játékosi egyenlegéről levonja a fogadás összértékét, és közli a fogadás 

egyedi azonosító számát, valamint a letölthető elektronikus fogadószelvényre mutató linket.  

IX.66. Regisztráció 

1) Az OÉCS fogadási rendszerben történő játék regisztrációhoz kötött, amelynek során az 

MLFSZ az alábbi adatokat fogja nyilvántartásba venni: 

a) családi és utónév, születési név, anyja neve, 

b) lakcím, külföldi esetében a magyarországi tartózkodási hely, 

c) állampolgárság, 

d) személyazonosító okmány típusa, száma, 

e) születési hely és idő, 

f) játékos elektronikus levelezési címe (megerősítve), 

g) a játékos egyedi és nem módosítható felhasználóneve, 

h) a játékos titkos jelszava, 

i) az önkorlátozó intézkedés tárgya és időtartama (egyenlegfeltöltési limit 

naponta/hetente/havonta, veszteség limit naponta/hetente/havonta, tét limit 

naponta/hetente/havonta) 

j) a játékos magyarországi bankszámlaszáma, 

k) a játékos telefonszáma, 

l) a nyilvántartásba vétel során a játékos nyilatkozik arról, hogy 

- a nyilvántartásba vételhez az adatokat saját nevében szolgáltatja, 

- elolvasta és elfogadja Az MLFSZ adatkezelési szabályzatát, és a fent meghatározott 

adatai kezeléséhez hozzájárul,  

- a lóversenyfogadás online formájában kizárólag saját nevében kíván részt venni 

- elmúlt 18 éves és elfogadja a Részvételi szabályzatot 

- a játékos kijelenti, hogy a játékban való részvételre vonatkozó kizáró ok vele 

szemben nem áll fenn, valamint hozzájárul, hogy amennyiben a regisztrációja során 

megadott adatok valódiságával kapcsolatban kétség merül fel, a Szervező 

felszólíthatja a játékost a személyazonosító okiratai fényképes másolatának MLFSZ 

részére történő megküldésére. Amíg a játékos a felszólításnak nem tesz eleget, a 

játékosi egyenlegét a Szervező felfüggesztheti, 

- a játékos tudomásul veszi, hogy Az MLFSZ addig nem utal a játékos által a 

regisztráció során megadott bankszámlaszámára nyereményt, illetve a játékosi 

egyenlegének összegét, amíg a személyazonosító okiratai fényképes másolatát és a 

vonatkozó bankszámlakivonat fényképes másolatát Az MLFSZ részére elektronikus 

formában meg nem küldi. 

- kér/nem kér tájékoztatást a legfrissebb versenyhírekről és promóciós ajánlatokról e-

mailben. 

 

2) A játékos regisztrációja során a Fogadásszervező ellenőrzi az alábbi adatokat: 

a) Születési idő ellenőrzése: a rendszer ellenőrzi, hogy a játékos 18 életévét betöltött 

személy. Az ellenőrzés időpontjáig esetlegesen elért nyeremény kifizetését a 18 év alatti 

személyek részére a játékszervező visszautasítja. 



 

68 

b) Bankszámlaszám ellenőrzése: csak magyar bankszámlaszámot adhat meg. Ha a játékos 

a nyereményének/egyenlegének kiutalását kéri, akkor csak erre a saját névre szóló 

magyarországi bankszámlaszámra kérheti. 

c) Játékos elektronikus levelezési címe ellenőrzése: a Rendszer egy ellenőrző emailben 

kiküld egy kódot, melyet a játékosnak be kell rögzítenie a Rendszerben, így ellenőrzésre 

kerül, hogy megkapja az emaileket. 

d) A játékos részére kizárólag egy felhasználónév és egyidejűleg egy jelszó biztosítható. 

3) A játékos regisztrációja a fenti ellenőrzések sikeres elvégzése után válik sikeressé. 

A játékos a sikeres regisztráció után pénzt tud feltölteni a játékosi egyenlegére (vagy 

bankkártyás vásárlási tranzakció útján, vagy banki átutalásos tranzakció útján). 

4) Amennyiben játékos által a játékosi regisztráció során megadott adatai valódiságával 

kapcsolatban bármikor kétség merül fel, a Szervező vizsgálatot rendel el, és felszólítja a 

játékost a fényképes személyazonosító okiratainak, illetve a 

bankszámlakivonat/bankszámlaszerződés fényképes másolata MLFSZ részére történő 

megküldésére. A vizsgálat idejére a felhasználó játékosi egyenlegét a Szervező 

felfüggesztheti.  

Az okirat másolatokat az OÉCS rendszer erre szolgáló funkcióján keresztül töltheti fel a 

felhasználó. 

A szervező a beérkezést követően haladéktalanul, 8 napon belül lefolytatja a vizsgálatot. A 

vizsgálat során összeveti a regisztráció során megadott adatokat a játékos által megküldött 

okiratokkal.  

Amennyiben a regisztráció során megadott adatok és a vizsgálat során rendelkezésre 

bocsátott okiratokon szereplő adatok egyeznek, és nem merült fel egyéb visszaélésre utaló 

körülmény, abban az esetben a zárolást/felfüggesztést a fogadásszervező feloldja.  

Amennyiben azonban a regisztráció során megadott adatok és a vizsgálat során 

rendelkezésre bocsátott okiratokon szereplő adatok eltérnek egymástól, de egyébként 

megállapítható, hogy csak nyilvánvaló elírás történt, úgy a fogadásszervező feloldja a 

zárolást/felfüggesztést, azzal, hogy egyúttal felhívja a játékost az adatok 8 napon belüli 

pontosítására. Az adatok pontosításának elvégzéséig kifizetés nem teljesíthető. 

Amennyiben a játékos a pontosítást a megadott határidőn belül nem végzi el, a regisztrációja 

ismételten zárolásra kerül. Amennyiben pedig az adatok eltérése érdemi (pl. más személy 

igazolványa/bankszámlakivonata kerül megküldésre), úgy a fogadásszervező a regisztráció 

bezárásáról rendelkező szabályok szerint jár el a IX.69.5) pontban foglaltaknak 

megfelelően, illetve bűncselekmény gyanúja esetén a nyomozóhatóságot értesíti. 

A fogadásszervező a vizsgálatról és a lehetséges jogkövetkezményeiről, különösen a 

zárolásról/felfüggesztésről írásban (a regisztráció során megadott e-mail címen) értesíti a 

játékost, továbbá ugyanilyen módon közli a hiánypótlási felhívást is. 

A fogadásszervező a regisztráció ellenőrzése során megszerzett adatokat a regisztráció 

kényszerbezárásáig/önkéntes megszüntetéséig kezeli, az elektronikusan érkezett okirat 

másolatokat a szerverén tárolja. A fogadásszervező az ily módon birtokába került adatokat 

kizárólag a regisztrációval kapcsolatos hatósági/bírósági eljárásban, az eljáró szerv részére 

adja ki. 
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5) Ha a Fogadásszervező a nyilvántartásba vételt követően tárja fel, hogy nyilvántartás 

adattartalma azért szabálytalan, mert: 

a) a játékos sérülékeny személynek minősül a nyilvántartásba vételkor, 

b) a játékos fiktív vagy halott személy, 

c) ugyanazon játékos többször szerepel a nyilvántartásban, 

d) a jogszabályban meghatározott, kötelező adatkör nem került rögzítésre, 

e) a játékos életkora nem állapítható meg, vagy a 18. életév betöltése kétséges, 

f) egyéb visszaélés gyanúja merül fel, 

a játékosi egyenleget haladéktalanul felfüggeszti, és a regisztrációt zárolja. 

6) A valóságnak nem megfelelő adatokról, tényekről nyilatkozó fogadók nyereményre nem 

jogosultak, regisztrációjuk a fogadásszervező által végzett vizsgálat idejére zárolható, 

illetve amennyiben a visszaélés gyanúja igazolódik, a regisztráció végleges bezárására kerül 

sor. A regisztráció zárolásának, illetve kényszerbezárásának részletes szabályait a jelen 

dokumentum „A nyeremények felvétele” c. pont (5) alpontja tartalmazza. 

IX.67. Adatmódosítás 

1) A játékos a nyilvántartásba vett adatok változásáról haladéktalanul tájékoztatja a szervezőt, 

valamint kérheti az elírás és más hasonló hiba javítását a szervezőtől. 

A szervező az adatváltozást és az elírás, más hasonló hiba javítását haladéktalanul, de 

legfeljebb az adat rendelkezésre állásától számított 24 órán belül átvezeti a nyilvántartáson. 

A játékos által nem módosítható: 

- a felhasználónév,  

- születési név,  

- születési hely és idő,  

- valamint az anyja neve. 

2) Ha a szervező tudomására jut, hogy a nyilvántartásba vétel vagy a nyilvántartás valamely 

okból - különösen az adatváltozás késedelmes bejelentése miatt - szabálytalan, a szervező 

a szabálytalanság kiküszöbölése iránt intézkedik. A szervező szükség esetén a játékost 

felhívja a szabálytanság kiküszöbölésében való közreműködésre és a játékosi egyenleget a 

szabálytalanság kiküszöböléséig felfüggesztheti. Ha a szabálytalanság 30 napon belül sem 

kiküszöbölhető és emiatt a jogszabálynak megfelelő játék nem biztosítható, a szervező a 

játékosi számla lezárása és a játékos kizárása iránt intézkedik. 

3) Elfelejtett jelszó 

Amennyiben a játékos elfelejti jelszavát, abban az esetben az OÉCS internetes fogadási 

oldalán a megadott linkre kattintva új jelszót kérhet, miután azonosította magát. A 

játékosnak az új jelszót a rendszerbe való első belépéskor kötelező megváltoztatnia.  

IX.68. A játékos egyenleg 

1) A Fogadásszervező a játékos nyilvántartásba vétele keretében a játékos részére játékosi 

egyenleget hoz létre. Egy játékos részére egy játékosi egyenleg nyitható. A szervező a 

játékosi egyenlegeket egy minden egyéb pénzügyi eszköztől elkülönített magyarországi 

bankszámlán köteles tartani. Az elkülönített bankszámlán elhelyezett összegnek fedeznie 

kell a játékosi egyenlegek összegét. Ha a játékosi egyenlegek összege meghaladja az 

elkülönített bankszámlán található összeget, a szervező 30 napon belül köteles a különbözet 
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pótlására. A játékosi egyenleg megszüntetése esetén a szervező a játékügyletekkel 

kapcsolatban a játékossal az alábbiak szerint számol el, attól függően, hogy a játékosi 

egyenleg megszüntetésére milyen módon került sor: 

a) Játékosi egyenleg megszüntetése a játékos regisztrációjának önkéntes törlése esetén: 

Amennyiben a játékosi egyenleg úgy szűnik meg, hogy a játékos a regisztrációja törlését 

saját maga kezdeményezi, és az egyenlegén szereplő összeg kiutalásáról külön nem 

rendelkezett, úgy az egyenlegén szereplő összeget – a bónuszként kiutalt, de le nem 

játszott összegek bevonása után – a fogadásszervező a regisztráció törlését követő 30 

napon belül banki átutalással átutalja a játékosnak a regisztrációja során megadott 

magyarországi bankszámlájára. 

b) Játékosi egyenleg megszüntetése a regisztráció kényszerbezárása esetén: 

Amennyiben a játékosi egyenleg a regisztráció kényszerbezárása miatt kerül 

megszüntetésre, úgy a fogadásszervező a regisztráció kényszerbezárása esetén irányadó 

szabályok szerint („A nyeremények felvétele” c. pont (5) alpontja) jár el. 

2) A játékosi egyenlegen a játékügyletekkel kapcsolatos jóváírás vagy terhelés a játékos 

nyilvántartásba vételét követően hajtható végre. 

3) A játékosi egyenleg feltöltése során a játékos a következő feltöltési módok közül választhat: 

a) Bankkártyás feltöltés Interneten keresztül 

A regisztrált fogadó bejelentkezett állapotban interneten keresztül is feltöltheti 

egyenlegét. A feltölteni kívánt összeg megadását követően az OTP Mobil Kft. 

weboldalán kell megadnia a tranzakcióhoz szükséges, a bankkártyához kötődő adatokat. 

A minimális feltöltési összeg 300 Ft. 

b) Banki átutalás 

A regisztrált fogadó a fogadásszervező által megadott bankszámlaszámra banki 

átutalással utalhatja át a feltölteni kívánt összeget. A közlemény rovatban a 

fogadásszervező által megadott adatokat (rendelésszám, játékos regisztrált e-mail címe) 

kell megadni. Az átutalás minimális összege 300 Ft. 

4) A különböző játékosok játékosi egyenlegei közötti átvezetés tilos. 

5) Az OÉCS informatikai rendszere a játékosi egyenlegen belül az alábbi tételeket tartalmazó 

nyilvántartást vezet: 

a) befizetés, 

b) kifizetés, 

c) nyeremény, 

d) feltett tétek, 

e) ajándék bónuszok felhasználása és azok egyenlege. 

6) A játékosi egyenleg eseményeit - különösen a befizetés és a kifizetés teljesítését - a szervező 

a játékosi egyenlegen haladéktalanul átvezeti. Az 1 munkanapot meghaladó átvezetési 

akadály esetén az MLFSZ a játékost elektronikus levélben vagy internetes honlapján 

keresztül értesíti és amennyiben az indokolt, az akadály elhárításáig a játékosi egyenleget 

felfüggeszti vagy a hibával érintett szolgáltatást letiltja. 

7) Az MLFSZ a játékosi egyenleg adataihoz a játékos részére a folyamatos hozzáférés 

lehetőségét legalább az alábbi adatkörben biztosítja: 

a) a játékosi egyenleg összesített egyenlege, 
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b) az befizetés, kifizetés, nyeremény és feltett tétek tételeinek összesített adatai, 

c) érvényes önkorlátozó intézkedések esetén ezek köre és alkalmazási időszaka. 

8) A szervező a játékos kérésére a játékosi számla eseményeinek kivonatos adatait a játékos 

által megjelölt részletezésben és módon legfeljebb 365 napra visszamenőleg legkésőbb 5 

napon belül elektronikus úton a játékos rendelkezésére bocsátja.  

IX.69. A nyeremények felvétele 

1) A fogadó a játékosi egyenlegén található elért nyeremények kiutalását kérheti az erre 

szolgáló elektronikus űrlapon. 

2) A nyereménykifizetés feltételei: 

a) Nyeremény csak 18. életévét betöltött személy részére fizethető ki, 

b) Nyeremény csak Magyarországon vezetett bankszámlaszámra fizethető ki, 

c) Nyeremény csak az érvényesen regisztrált fogadó részére fizethető ki, 

d) A fogadó kifizethető játékosi egyenlege tartalmazza a kiutalásként megjelölt összeget. 

Kifizethető játékosi egyenleget a nyeremények növelik, a kifizetések csökkentik.  

3) A nyereménykifizetés megtagadása: 

a) Az a fogadó, aki a fogadás megtételekor nem töltötte be 18. életévét, nyereményre nem 

jogosult, így amennyiben ez a tény a nyereménykifizetés során a fogadásszervező 

tudomására jut, a fogadásszervező a nyeremény kifizetését és a részvételi díj, a tét 

visszafizetését megtagadja. 

b) Az a fogadó, aki nem felel meg a regisztráció feltételeinek és az alábbi feltételek 

bármelyike fennáll, azaz 

- a fogadás megtételekor nem töltötte be 18. életévét, 

- nem rendelkezik Magyarországon vezetett bankszámlával, 

nyereményre nem jogosult. Ha a fenti tények bármelyike a nyeremény kifizetés során a 

fogadásszervező tudomására jut, a fogadásszervező a nyeremény kifizetését 

megtagadja. 

c) Az a fogadó, akinek valós adatai nem egyeznek meg a fogadásszervező rendszerében 

tárolt (a regisztráció során megadott vagy később módosított) adataival, nyereményre 

nem jogosult, így amennyiben ez a tény a nyeremény kifizetése során a fogadásszervező 

tudomására jut, a fogadásszervező a nyeremény kifizetését megtagadja. 

4) Az MLFSZ Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a játékosi egyenlegről a játékos által a 

megadott magyarországi bankszámlára történő valamennyi átutalást a fogadó 

személyazonosságának – személyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy személyazonosításra 

alkalmas vezető engedéllyel vagy a bankszámlaszerződés másolatának bekérésével történő 

– igazolását követően teljesítse., különösen, ha az alábbi visszaélésekre merül fel gyanú:  

- hamis vagy valótlan adatokkal történő regisztráció,  

- 18. életévét be nem töltött fogadó regisztrált, vagy egyéb kizáró ok merült fel a 

játékossal szemben,  

- visszaélés a játékosi egyenlegre történő feltöltés során (pl. illetéktelenül megszerzett 

bankkártyával, adatokkal),  

- pénzmosás gyanúja 

- a fogadó felhasználónevének és jelszavának jogosulatlan használatával történő 

visszaélés, 

- a fogadás tisztaságának veszélyeztetése,  
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- ugyanaz a személy többszörös regisztrációval rendelkezik, 

- a játékos elhalálozott és az erről szóló igazoló halotti anyakönyvi kivonatot eljuttatták 

az MLFSZ-nek. 

5) A regisztráció zárolása és kényszerbezárása 

Az MLFSZ fenntartja magának a jogot, hogy bármely fogadó regisztrációját zárolhassa, 

vagy a be-illetve kifizetési módok bármelyikét, vagy mindegyikét letiltsa. A zárolás 

időtartama alatt a fogadó a fogadási lehetőségekből ki van zárva, nem léphet be az OÉCS 

rendszerébe. A be-illetve kifizetési módok letiltása esetén az adott be-illetve kifizetési 

csatorna segítségével tranzakció nem hajtható végre. 

A fogadásszervező a zárolást csak kivételesen alkalmazza, különösen akkor, ha az alábbi 

visszaélésekre merül fel gyanú: 

- hamis vagy valótlan adatokkal történő regisztráció,  

- 18. életévét be nem töltött fogadó regisztrált, vagy egyéb kizáró ok merült fel a 

játékossal szemben,  

- visszaélés a játékosi egyenlegre történő feltöltés során (pl. illetéktelenül megszerzett 

bankkártyával, adatokkal),  

- pénzmosás gyanúja 

- a fogadó felhasználónevének és jelszavának jogosulatlan használatával történő 

visszaélés, 

- a fogadás tisztaságának veszélyeztetése,  

- ugyanaz a személy többszörös regisztrációval rendelkezik, 

- a játékos elhalálozott és az erről szóló igazoló halotti anyakönyvi kivonatot eljuttatták 

az MLFSZ-nek. 

Az MLFSZ a regisztráció zárolását ideiglenesen, legfeljebb 180 napos időre alkalmazza.  

A fogadásszervező a zárolás elrendelésével egyidejűleg a regisztráció zárolásáról, továbbá 

a fogadó jogairól és kötelezettségeiről írásban tájékoztatja a fogadót. E tekintetben írásban 

történő tájékoztatásnak minősül a regisztráció során megadott elektronikus levelezési címre 

küldött e-mail üzenet is. 

A fogadásszervező a zárolás időtartama alatt kivizsgálja a zárolásra okot adó körülményt, 

ennek keretében információt gyűjt az alapos gyanú alátámasztása érdekében, és ennek 

függvényében dönt arról, hogy a zárolást feloldja, vagy azt továbbra is fenntartja, illetve – 

erre okot adó körülmény esetén a regisztrációt kényszerbezárás útján véglegesen bezárja. A 

fogadásszervező az információgyűjtés során – a visszaélés jellegétől függően – különösen 

pénzintézeteket, pénzügyi szolgáltatókat, hatóságokat és a fogadót keresi meg. Az MLFSZ 

fenntartja a jogot, hogy a zárolással összefüggésben bármikor megkeresse az illetékes 

nyomozóhatóságot. 

Amennyiben bűncselekmény alapos gyanúja miatt az illetékes nyomozó hatóságnál eljárás 

indult, a zárolás – 180 napon túl is - a hatósági, illetve az az alapján indult bírósági eljárás 

jogerős befejeződéséig fenntartható. 

Amennyiben a fogadásszervező a kivizsgálás eredményeként arra a megállapításra jut, hogy 

a visszaélés gyanúja megalapozatlan volt, a zárolás megszüntetéséről dönt. A zárolás 

megszüntetését követően a fogadó a regisztrációja által szerzett játékjogát 

rendeltetésszerűen tovább használhatja, az OÉCS rendszerébe beléphet. Amennyiben a 
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zárolás megszüntetésre kerül, a fogadó a zárolás időtartama alatt az egyenlegére átvezetett 

jóváírásokhoz (pl. nyeremény) a zárolás feloldását követően szabadon hozzáférhet. 

Amennyiben a kivizsgálás eredményeként a visszaélés gyanúja bizonyosságot nyer, úgy a 

regisztráció végleges kényszerbezárására kerül sor.  

A regisztráció fentiek szerinti végleges kényszerbezárásáról és annak indokáról az MLFSZ 

a fogadót a regisztráció során közölt adatai között nyilvántartott elérhetőségén írásban 

(ideértve a regisztráció során megadott elektronikus levelezési címre küldött e-mail üzenet 

is) tájékoztatja. Amennyiben alapos gyanú merül fel arra, hogy egy olyan fogadó kíván 

ismételten regisztrálni az elektronikus játék és fogadási rendszerbe, akinek a regisztrációja 

már korábban ezen a módon végleges kényszerbezárásra került, az MLFSZ a regisztrációt 

visszautasíthatja. 

A regisztráció végleges kényszerbezárásával összefüggésben a fogadó vagy harmadik 

személy számára a fogadó regisztrációjához kapcsolódó játékosi egyenlegről pénz (pl. 

nyeremény) visszafizetése válhat szükségessé. Ilyen esetben a fogadásszervező fenntartja 

magának a jogot, hogy: 

- a játékosi egyenlegről történő kifizetést a fogadó felé az eljáró nyomozó hatóság vagy 

bíróság megkeresése alapján részben vagy egészben megtagadja, 

- a játékosi egyenlegről történő kifizetést pénzügyi intézmény/harmadik fél hivatalos, 

jogalapot alátámasztó megkeresése alapján a pénzintézet/pénzügyi 

szolgáltató/harmadik fél részére teljesítsen, illetve ez alapján a belső egyenlegről történő 

kifizetést a fogadó vagy más érdekelt személy felé részben, vagy egészben megtagadja, 

- amennyiben a véglegesen kényszerbezárt regisztrációval kapcsolatos visszaélés ténye 

megalapozottnak bizonyul, a játékosi egyenlegen szereplő összeg visszafizetését az 

MLFSZ teljes egészében megtagadhatja a regisztráció birtokos fogadó felé. 

Amennyiben a regisztráció végleges bezárása esetén a fogadó egyenlegén a fentieket 

követően is marad pénz, azzal az összeggel a fogadásszervező a regisztráció végleges 

kényszerbezárását követő hónap utolsó napjáig az alábbiak szerint számol el: 

- a bónuszként kiutalt, de le nem játszott összeget a fogadásszervező bevonja, 

- az ezen felül fennmaradó, nyereménynek minősülő összeget a fogadásszervező a fel 

nem vett nyeremények gyűjtésére szolgáló külön számlára átvezeti (Jackpot nyeremény 

számlája), és a gyűjtés kezdő napját követő 180 napon belül valamelyik általa megjelölt 

versenyben, a fogadásszervező által meghatározott fogadási forma nyereményalapjához 

adja, 

- az előbbieken felül fennmaradó összeget a fogadásszervező bírósági letétbe helyezi - 

mint a Ptk. 6:53. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bizonytalan személyű jogosult 

követelését -, melynek során a letét költségét a letétbe helyezendő összegből levonja. 

6) A fogadó játékosi egyenlegén található elért nyeremények kifizetését kizárólag 

magyarországi bankszámlára történő átutalással teljesíti. Ennek banki költségei a fogadót 

terhelik. 

7) A 600.000 Ft-ot elérő vagy meghaladó nyeremények kifizetésének esetében a jelen 

dokumentumban külön fejezetben rögzített szabályokat kell alkalmazni. (Pénzmosás elleni 

szabályok) 
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IX.70. Önkorlátozó intézkedések 

A OÉCS rendszere a játékos részére legalább az alábbi önkorlátozó intézkedések igénybevételét 

biztosítja: 

a) A játékos kérésére a játékos által meghatározott időszakra az önkizárás lehetőségét: 

A játékosnak a saját döntése alapján lehetősége van önmagát kizárnia a rendszerből. A 

fogadásszervező az önkizárást külön (elektronikus, vagy papír alapú) önkizáró nyilatkozat 

beérkezését és pozitív elbírálását követően biztosítja. Fogadásszervező az önkizáró 

nyilatkozatot a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül elbírálja és az önkizárást 

biztosítja. Amennyiben a játékos az önkizárás mellett dönt, akkor a korlátozás időtartama 

alatt az OÉCS rendszeren keresztül történő játék és fogadás lehetőségéből kizárja magát. 

Az önkizárás hatálya alatt az OÉCS rendszerben létrehozott regisztrációs felületéhez a 

játékos nem tud hozzáférni, a játékos az egyenlegét sem töltheti fel és kifizetést sem 

kezdeményezhet. Önkizárást követően a játékos az egyenlegéről történő pénzfelvételt 

változatlan feltételekkel kezdeményezheti. 

Az önkizárt játékos részére játékra/fogadásra ösztönző üzeneteket az MLFSZ nem küld (a 

direkt marketing tevékenység felfüggesztésre kerül). 

A játékos a következő felsorolt módokon kizárhatja magát a rendszerből úgy, hogy a kizárás 

maximális időtartama legfeljebb 5 év lehet: 

- az önkizárás játékos által megadott időpontjától (év, hónap, nap, óra, perc) kezdődő 

megadott számú napra, vagy hétre, vagy hónapra (minden esetben a befejező nap 

éjfélig), 

- megadott időponttól megadott időpontig (kezdő nap 0 órától befejező nap éjfélig) 

Az 1 évnél rövidebb érvényességű önkizárás feloldásának nincs helye. Legalább egy éves 

érvényességű nyilatkozat esetén az önkizárás feloldására kizárólag az MLFSZ-hoz a játékos 

által írásban (postai úton/a regisztráció során megadott címről e-mailben) benyújtott 

kérelem alapján, legkorábban a kizárás kezdő időpontjától számított 7 hónap elteltével 

kerülhet sor. A határozott idő elteltét követően az önkizárás lejár, az önkizárást az MLFSZ 

automatikusan feloldja. 

b) Limitek meghatározása: 

A fogadó számára különböző limitek beállítására nyílik lehetőség napi, heti és havi limitek 

beállításával: 

- a játékosi egyenlegre teljesített befizetés maximális összegének meghatározása 

- a tétként megtehető összeg maximumának meghatározása 

- a veszteség maximális összegének meghatározása 

A napi limit 24 órára, a heti limit egy naptári hétre (hétfőtől vasárnapig), a havi limit egy 

naptári hónapra (a hónap első napjától a hónap utolsó napjáig) vonatkozik, és ezen 

időszakokra korlátozza az elkölthető maximális összeget/veszteségként elszenvedhető 

maximális összeget. 

A limitek összegének növelése esetén mind a napi, mind a heti, mind a havi limit esetében 

7 nappal később lépnek hatályba az új, megemelt limitek. 
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A limitek összegének csökkentése esetén mind a napi, mind a heti, mind a havi limit 

esetében azonnali hatállyal lépnek hatályba az új, csökkentett limitek. 

IX.71. Az OÉCS fogadói rendszer honlapján közzétett információk 

Az MLFSZ az online értékesítés lebonyolítására használt honlapján (bet.lovi.hu) nyújtott 

szerencsejáték-szolgáltatással kapcsolatban magyar nyelven feltünteti legalább a következő 

információkat: 

a) a szerencsejátékban való részvétel feltételei és a játék szabályai, 

b) a játékosi egyenleg kezelésének, a tétek befizetésének, a nyeremények kifizetésének 

szabályai, 

c) a játékosi panaszok kezelésének rendje, 

d) a szerencsejáték-szervező a)-c) pontban foglaltakkal kapcsolatos elérhetősége, 

e) a 18 éven aluli személyek játéktilalmára vonatkozó figyelmeztetés, 

f) a túlzásba vitt szerencsejáték ártalmaira, szenvedélybetegség kialakulására vonatkozó 

figyelmeztetés, 

g) Magyarországon szerencsejáték játékfüggőség kezelésével foglalkozó legalább egy 

szervezet elnevezése, elérhetősége, 

h) a Szerencsejáték Felügyelet, mint engedélyező és felügyeleti hatóság megnevezése és 

elérhetősége játékosi bejelentésekkel, felügyeleti eljárással kapcsolatban, 

i) i)a szerencsejáték engedély meglétére utalás, az engedély felfüggesztése esetén ennek ténye 

és időtartama. 

IX.72. Tartósan inaktív játékos regisztrációjának megszüntetése 

Ha a játékos a OÉCS honlapjára történő utolsó bejelentkezése óta két év eltelt és a játékos nem 

áll önkizárás hatálya alatt, a szervező a játékos előzetes, elektronikus levélben közölt 

értesítésével és tiltakozásának elmaradása esetén játékost a játékban való további részvételből 

kizárhatja és regisztrációját megszüntetheti. A regisztráció megszüntetése esetén a szervező a 

játékossal az alább meghatározottak szerint számol el és szünteti meg a játékos nyilvántartási 

adatainak játékos általi közvetlen elérhetőségét. 

A szervező az előzetes, elektronikus levélben közölt értesítésben legalább 10 napos határidőt 

biztosít a játékosnak a nyilatkozattételre. 

A játékosi egyenleg megszüntetése esetén a szervező a játékost a játékban való további 

részvételből kizárja és a játékosi egyenlegen található összegekkel az alábbiak szerint jár el: 

- a bónuszként kiutalt, de le nem játszott összeget a fogadásszervező bevonja, 

- az ezen felül fennmaradó összeg átutalását megkísérli a játékos által regisztrált 

bankszámlaszámra. 

Mindezekkel egyidejűleg a fogadásszervező valamint a játékosi egyenleg és a játékos 

nyilvántartási adatainak játékos általi közvetlen elérhetőségét megszünteti. 

A szervező a fenti intézkedésekről a játékost haladéktalanul, de legfeljebb 1 munkanapon belül 

elektronikus levélben értesíti. 

Amennyiben az egyenlegen szereplő összeg – pl. a korábban megadott bankszámlaszám 

megszüntetése miatt – nem utalható át, a fogadásszervező erről újabb elektronikus értesítés 

formájában felszólítja a játékost egy érvényes magyarországi bankszámlaszám 10 napon belül 
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történő megadására. Ennek letelte után, amennyiben továbbra sem sikerült az átutalást 

végrehajtani, a fogadásszervező a regisztráláskor megadott telefonszámon megkísérli a 

kapcsolatfelvételt a fogadóval.  

Ha az átutalás ezt követően sem teljesíthető eredményesen, akkor a kizárást követő 90 napos 

határidő lejárta után a fogadásszervező az alábbiak szerint jár el: 

- a játékosi egyenlegből ki nem fizetett nyereménynek minősülő összeget a fogadásszervező 

a fel nem vett nyeremények gyűjtésére szolgáló külön számlára átvezeti (Jackpot 

nyeremény számla), és a gyűjtés kezdő napját követő 180 napon belül valamelyik általa 

megjelölt versenyben, a fogadásszervező által meghatározott fogadási forma 

nyereményalapjához adja, 

- az ezen felül fennmaradó összeget a fogadásszervező bírósági letétbe helyezi - mint a Ptk. 

6:53. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bizonytalan személyű jogosult követelését -, melynek 

során a letét költségét a letétbe helyezendő összegből levonja. 

IX.73. Játékos felhasználói útmutató 

A bet.lovi.hu online értékesítési csatorna részletes felhasználói útmutatója elérhető a 

lovifogadas.hu és a bet.lovi.hu oldalakon. 

IX.74. Ajándék bónuszok és speciális bónusz ajánlatok 

1) A fogadásszervező az előzetesen meghatározott feltételeket teljesítő játékos részére, 

ellenérték fizetése nélkül, előre meghatározott promóciós összeget biztosíthat, amelyet a 

játékos tétként használhat fel (a továbbiakban: ajándék bónusz). 

2) A szervező az előzetesen meghatározott feltételeket teljesítő játékos részére előre 

meghatározott mértékkel csökkentheti a játékos által fizetendő tét összegét vagy 

meghatározott mértékkel növelheti a megnyert bónusz nyeremény összegét (a 

továbbiakban: speciális bónusz ajánlat). 

3) A szervező jogosult az ajándék bónuszokat és speciális bónusz ajánlatokat széles körben, a 

játékosok üzletpolitikai elvek mentén meghatározott köre számára vagy személyre szabva 

meghirdetni és alkalmazni. A szervező az ajándék bónusz vagy speciális bónusz ajánlat 

kiírásában naptári napban előírt, határozott időtartamot biztosít a játékosnak arra, hogy az 

ajándék bónusz vagy speciális bónusz ajánlat jóváírásával kapcsolatos valamennyi feltételt 

teljesítse és azt a játékos egyenlegén jóváírja. 

4) Az ajándék bónusz, speciális bónusz ajánlat nyújtásához kapcsolódó valamennyi feltételt 

előzetesen és egyértelműen kell ismertetni a kiírásban a játékossal. 

5) A szervező az ajándék bónuszt és a speciális bónusz ajánlatot és az abból származó bónusz 

nyereményt csak a kiírásban meghatározott feltételek teljesülésekor írja jóvá a játékosi 

egyenlegen. 

6) A tétként fel nem használt vagy a bónusz feltételeket nem teljesített ajándék bónusz vagy 

speciális bónusz ajánlat összege vagy abból származó bónusz nyereménye a nyilvántartásba 

vétel időtartama alatt és a nyilvántartásba vétel megszüntetésével összefüggő elszámolás 

során sem fizethető ki a játékos részére. 

7) A szervező az ajándék bónusz és speciális bónusz ajánlat általános szabályait az egyedi 

bónusz kiírási szabályzatban határozza meg. 
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IX.75. Fogadási napló 

Fogadási napló: az online értékesítési csatorna internetes felületén történő játék során a 

játékosok fogadásait tartalmazó napló, amelyet lista formátumban tekinthet meg a felhasználó. 

A fogadási napló a következő adatokat tartalmazza:  

- Fogadási sorszám 

- XTC fogadási azonosító 

- LOVI-OBP által regisztrált fogadási időpont 

- Totalizatőr rendszer (STAR 3000 Budapest) által regisztrált fogadási időpont 

- Fogadás tárgya (Futam dátuma, futam pályája, futam sorszáma) 

- Fogadási forma 

- Játékos tippje (fogadási formának megfelelő jelölésben) 

- Fogadás alaptétje 

- Feltett összeg (kombináció esetén a fogadások végösszege) 

- Fogadás státusza (pl. Elfogadva, Elutasítva, Nyertes, Nem nyert) 

- Nyeremény összege 

A fogadási naplót a játékos a LOVI-OBP felhasználói felületén a „Fogadásaim” menüpontban 

tudja megtekinteni. 
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X. A Szerencsejáték Zrt. által kibocsájtott játékoskártyával kapcsolatos 

kiegészítő rendelkezések 

A jelen dokumentumban foglaltakat a Szerencsejáték Zrt. (továbbiakban: SzZrt.) 

értékesítőhelyein a jelen fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

Jelen fejezet szempontjából a beolvasási bizonylatnak minősül a játékosnak a terminál által 

nyomtatott beolvastatást igazoló bizonylat, ami tartalmazza a beolvasás helyét, időpontját, 

továbbá az átvételi igazolás azonosító számát. 

Jelen fejezet szempontjából az SzZrt. a játékoskártya kibocsátójának minősül, ugyanakkor nem 

minősül a játék szervezőjének. A játékoskártyával kapcsolatos teljes körű ügyintézést az SzZrt. 

bonyolítja le, ideértve különösen a regisztrációt, a szükséges ellenőrzéseket, a kártya előállítását 

és az ezekhez kapcsolódó adatkezelést. A játékoskártya használatára kizárólag az SzZrt. 

értékesítőhelyein van lehetőség. 

Játékoskártya használatára fentiekre tekintettel kizárólag az SzZrt. értékesítőhelyein van 

lehetőség. 

X.76. Játékoskártya 

A terminálos játék és fogadási módban a játékosnak lehetősége van Játékoskártya használatára, 

melyhez regisztrációt követően juthat. A Játékoskártya regisztrációra az SzZrt. 

értékesítőhelyein van lehetőség.  

A játékok és fogadások Játékoskártyával történő feladása egyben azt is jelenti, hogy a játékos 

úgy rendelkezik, (fenntartja magának a jogot) hogy kisnyereményeit a nyereményigénylési 

határidőn belül a 80. napig a fogadószelvény terminálon keresztül történő beolvastatásával 

igényelheti (amennyiben úgy rendelkezik, akkor a játékoskártya egyidejű beolvastatása is 

szükséges lehet), s a nyeremények készpénzben történő kifizetése is megtörténik, ha pedig a 

80. napig ezt személyesen nem teszi meg, a játékoskártyával történő feladás a 80. nap végén az 

elért kisnyereményekre vonatkozó nyereményigénylésnek minősül. Ekkor a szóban forgó 

kisnyereményeket az SzZrt. az igénylést követő 30 napon belül a regisztrációkor megadott vagy 

később a SzZrt. Ügyfélszolgálatán keresztül megadott, illetve módosított bankszámlaszámra 

átutalja. 

X.76.1. Regisztráció 

Játékoskártyával történő játékhoz regisztrációra van szükség, melynek feltételei a következők: 

- a kötelező személyes adatok megadása, 

- a játékos a 18. életévét betöltötte, és magyarországi tartózkodási hellyel rendelkezik, 

- nyilatkozik, hogy a Részvételi szabályzatot és az Adatkezelési tájékoztatót megismerte és 

azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el. 

A 18 éves korhatárt az SzZrt. a megadott adatok alapján ellenőrzi, és a 18 év alatti személyek 

regisztrációját visszautasítja. A játékoskártya igényléséhez – pl. személyi 

igazolvány/útlevél/vezetői engedély alapján történő – személyazonosság ellenőrzésre van 

szükség. A valóságnak nem megfelelő adatok szándékos megadása esetén a játékos 

regisztrációra nem jogosult. A hibás, tévesen megadott adatokat a játékos a regisztráció 

alkalmával, egy új űrlap kitöltésével korrigálhatja. 
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A játékoskártya igénylésekor a játékos kitölti a Játékoskártya Regisztrációs űrlapot, a 

kötelezően és opcionálisan megadható, bemutatott okmányain szereplő adatokkal azonos 

személyes adatokkal, valamint nyilatkozik a nyeremény kifizetések biztonsági szintjének 

beállításáról, hogy nyereményjogosultság esetén kisnyereményét 

- a Szerencsejáték Zrt. által kibocsájtott játékoskártyával kapcsolatos regisztrációs űrlapon 

szereplő adatok, 

- fogadási adatok, 

- nyeremény adatok, 

- nyereményfelvételi adatok, 

- önkorlátozási beállítások, 

- üzenetbeállítások (a játékosok számára küldhető üzenetek beállításai, elért nyereményről 

tájékoztató email stb.) 

- kiküldött üzenetek (játékos részére kiküldött üzenetek) 

- játékoskártya információk 

- tulajdonságadatok (a játékoshoz kapcsolódó technikai információk, regisztráció időpontja, 

regisztráció státusza stb.) 

- napló információk (játékos adataiban történő változások naplója) 

- személyes adatok módosításának története 

- kedvenc szelvények 

- operátori megjegyzések (SzZrt. által a játékoshoz rendelt szöveges megjegyzések) 

Az SzZrt. fenntartja a jogot, a játékosok számára az SzZrt. által üzemeltetett „Online fogadás” 

internetes oldalán (mely nem azonos a jelen dokumentumban rögzített Online Értékesítési 

Csatornával) is lehetővé tegye a játékoskártya regisztrációt és a regisztráció feltételeként a 

megfelelő személyazonosság és a 18. életév betöltöttségének ellenőrzését, amennyiben azt 10 

nappal a módosítást megelőzően az SzF. részére bejelenti és a játékosok számára meghirdeti. 

A játékosok ebben az esetben a játékoskártyát – választásuk szerint – postai úton vagy az SzZrt. 

által megadott lottózók közül kiválasztva személyesen vehetik át. 

Az MLFSZ által üzemeltett Online Értékesítési Csatorna fentiekkel szemben nem áll 

semmilyen kapcsolatban sem a játékoskártyával, sem az SzZrt. által üzemeltetett online 

rendszerrel, így az Online Értékesítési Csatornán semmilyen rendelkezést nem lehet tenni a 

játékoskártyára, továbbá nem zárható ki, hogy eltérő rendelkezések kerüljenek beállításra az 

Online Értékesítési Csatorna és a játékoskártya tekintetében. 

X.76.2. A játékoskártya formátuma 

A játékoskártya az alábbi adatokat tartalmazza: 

- logó és dizájn elemek, 

- vonalkód, amely tartalmazza a játékoskártya azonosítószámát, 

- játékoskártya azonosítószáma számjegyekkel, 

- ügyfélszolgálati telefonszám. 

A játékoskártyát a játékos a regisztrációt követően azonnal átveheti. A játékoskártya 

valamennyi funkciójának, így különösen a kedvenc játékok funkció és a nyereményigénylésnek 

a nyertes átvételi igazolás és a hozzárendelt játékoskártya beolvasásához kötésének használatát 

az SzZrt. legkésőbb a regisztrációt követő 30. nap eltelte után biztosítja. 
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A játékoskártya határozott ideig, a kibocsátástól számított 36 hónapig érvényes. A lejárati 

dátum és az aktuális dátum alapján a terminál megjeleníti a megfelelő figyelmeztetést az 

ügyfélkijelzőn, amennyiben a kártya már lejárt vagy hamarosan lejár. Ezt követően a játékosnak 

új játékoskártyát kell igényelnie. 

A játékos a beállított ügyféladatokat a későbbiek során az SzZrt. Ügyfélszolgálatán, vagy – 

amennyiben regisztrál – az SzZrt. által üzemeltetett internetes játék és fogadási rendszerben 

(mely nem azonos a jelen dokumentumban rögzített Online Értékesítési Csatornával) 

ellenőrizheti. 

X.76.3. Elveszett játékoskártya 

Amennyiben a játékos elveszíti a játékoskártyáját, azt be kell jelentenie az SzZrt. 

Ügyfélszolgálatán, ahol elvégzik a játékoskártya blokkolását, majd deaktiválását. Ezt követően 

az SzZrt. értékesítőhelyeken a játékos megrendelheti az új játékoskártyáját. Amennyiben a 

játékos elvesztette a játékoskártyáját és ezen játékoskártyával feladott játékaival/fogadásaival 

kisnyereményt ért el, akkor a kisnyeremények a játékoskártyával történő feladás értelmében a 

80. napon történő nyereményigénylés alapján kifizetésre kerülnek a játékoskártya 

regisztrációkor megadott vagy később, de még a 90 napos kifizetési határidőn belül megadott, 

illetve módosított bankszámlaszámra a nyereményigénylést követő 30 napon belül. 

Bankszámlaszám megadása hiányában az ilyen nyeremények – a határidő lejárta után – át nem 

vett nyereménnyé válnak. Amennyiben a játékos elvesztette a játékoskártyáját és ezen 

játékoskártyával feladott játékaival/fogadásaival nagynyereményt ért el, akkor az V.53.2.3. 

pontban leírt szabályok érvényesek a következő módosítással: 

Amennyiben a játékos beállította, hogy a nyereményét kizárólag a nyertes fogadószelvénnyel 

és a hozzárendelt játékoskártyával együtt igényelheti, akkor a rendszer csak abban az esetben 

tud tájékoztatást adni arról, hogy a terminál által beolvasott fogadószelvény nyertes-e 

(függetlenül a nyeremény mértékétől), ha az átvételi igazolás mellett a hozzá tartozó 

játékoskártya is beolvasásra került. Ennek hiányában a rendszer nem ad tájékoztatást egy 

esetleges nagynyereményről sem! Mindez azt is jelenti, hogy játékoskártya hiányában a 

rendszer nem tud Beolvasási Bizonylatot nyomtatni, így játékoskártya hiányában a 

nyereményigénylésre nyitva álló határidő lejárta előtt közvetlenül első alkalommal beolvasott 

nyertes fogadószelvénnyel a nyertes nem fog tudni nyereményt igényelni! Ennek hiányában az 

ilyen nyeremények – a határidő lejárta után – át nem vett nyereménnyé válnak. 

X.76.4. Adatmódosítás 

Játékos adatainak módosítása az SzZrt. Ügyfélszolgálatán keresztül történik, a játékos írásos 

(e-mail vagy postai út) vagy telefonos kérése alapján, illetve – regisztráció esetén – lehetőség 

van az adatok SzZrt. által üzemeltetett internetes játék és fogadási rendszeren (mely nem azonos 

a jelen dokumentumban rögzített Online Értékesítési Csatornával) keresztül történő 

módosítására. 

X.76.5. Nyereményigénylés 

A játékoskártyával játékba küldött fogadószelvény tartalmazza a játékoskártya számát. 

Egy játékoskártyához egy személy rendelhető hozzá, így a kisnyeremény nem osztható meg, 

kizárólag a játékoskártya tulajdonosának fizethető ki, illetve utalható át a nyeremény. 
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A terminálkezelő jogosult a játékos személyazonosságát ellenőrizni, amennyiben a 

nyereményigényléskor kétség merül fel a tekintetben, hogy a nyereményért jelentkező játékos 

és a játékoskártya tulajdonos ugyanaz a személy-e. A személyazonosság ellenőrzése nem 

kötelező, csak indokolt esetben biztosít lehetőséget a terminálkezelő számára, amennyiben 

vélelmezhető, hogy a játékoskártyához tartozó névvel azonosított és a jelen lévő játékos két 

különböző személy (pl. különböző nem, életkor stb.). 

X.76.6. Kisnyeremény 

Játékoskártya használatával a kisnyeremények kifizetése készpénzben történik. A 

kisnyeremények bármelyik, terminállal rendelkező SzZrt. értékesítőhelyen felvehetők.  

Amennyiben a játékos beállította, hogy a nyereményét kizárólag a nyertes fogadószelvénnyel 

és a hozzárendelt játékoskártyával együtt igényelheti, akkor a rendszer a kisnyeremény igényt 

kizárólag akkor fogadja el, amennyiben a nyertes fogadószelvényhez hozzárendelt 

játékoskártya megfeleltethető a kisnyereményigénylés során beolvasott játékoskártyának. 

Egyéb esetben, pl. játékoskártya beolvasása nélkül és/vagy más játékoskártyával nem lehet ezt 

a nyereményt igényelni. 

Amennyiben a játékos a nyereményét készpénzben nem vette fel a futamot követő 80. napig, 

akkor a játékoskártyával történő feladás a 80. nap végén az elért kisnyereményekre vonatkozó 

nyereményigénylésnek minősül. 

Az SzZrt. fenntartja a jogot, hogy a játékosoknak lehetővé tegye, hogy a 80. nap helyett egy 

korábbi időpontot jelöljenek meg a készpénzben fel nem vett kisnyeremények 

nyereményigénylésére, amennyiben azt 10 nappal a módosítást megelőzően az SzF. részére 

bejelenti és a játékosok számára meghirdeti. 

Ekkor a szóban forgó kisnyereményeket az SzZrt. az igénylést követő 30 napon belül a 

regisztrációkor megadott vagy később, de még a 90 napos határidő lejárta előtt megadott, illetve 

módosított bankszámlaszámra átutalja. Bankszámlaszám megadása hiányában az ilyen 

nyeremények – a 90 napos a határidő lejárta után – át nem vett nyereménnyé válnak.  

Amennyiben a játékos elveszítette a játékoskártyájával megtett játékainak/fogadásainak 

fogadószelvényét és nem állította be a játékoskártyáján a nyereménykifizetés biztonsági 

szintjét, hogy a nyereménykifizetés kizárólag a nyertes fogadószelvény és a hozzárendelt 

játékoskártyával együtt lehetséges, akkor a játékoskártya tulajdonosnak lehetősége van az 

SzZrt. telefonos Ügyfélszolgálatán a kisnyereményei értékesítőhelyi kifizetésének 

felfüggesztését kérni, amennyiben a játékos tudja a nyertes fogadószelvény egyedi átvételi 

(azonosító) számát. A felfüggesztés kérést követően az elvesztett fogadószelvény alapján az 

SzZrt. a nyeremény kifizetését megtagadja. Ekkor a játékoskártyával történő feladás a futamot 

követő 80. nap végén az elért kisnyereményekre vonatkozó nyereményigénylésnek minősül. 

Ekkor a szóban forgó kisnyereményeket az SzZrt. az igénylést követő 30 napon belül a 

regisztrációkor megadott vagy később, de még a 90 napos határidő lejárta előtt módosított 

bankszámlaszámra átutalja. Bankszámlaszám megadása hiányában az ilyen nyeremények – a 

90 napos határidő lejárta után – át nem vett nyereménnyé válnak. 

X.76.7. Nagynyeremény 

A nagynyeremény nyereményigénylés alapján vehető fel. Nyereményigénylés – a nyeremény 

nagyságától függően – az V.53.2. pontban leírtak szerint nyújtható be. 
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Nagynyeremény esetében nincs automatikus nyeremény átutalás. A nyereményigénylési 

határidő letelte után a nyertes nyereményjogosultságát már nem érvényesítheti! 

Amennyiben a játékos beállította, hogy a nyereményét kizárólag a nyertes fogadószelvénnyel 

és a hozzárendelt játékoskártyával együtt igényelheti, akkor a rendszer csak abban az esetben 

tud tájékoztatást adni arról, hogy a terminál által beolvasott fogadószelvény nyertes-e 

(függetlenül a nyeremény mértékétől), ha a fogadószelvény mellett a hozzá tartozó 

játékoskártya is beolvasásra került. Ennek hiányában a rendszer nem ad tájékoztatást egy 

esetleges nagynyereményről sem! Mindez azt is jelenti, hogy játékoskártya hiányában a 

rendszer nem tud Beolvasási Bizonylatot nyomtatni, így játékoskártya hiányában a 

nyereményigénylésre nyitva álló határidő lejárta előtt közvetlenül első alkalommal beolvasott 

nyertes fogadószelvénnyel a nyertes nem fog tudni nyereményt igényelni! Az ilyen 

nyeremények – a határidő lejárta után – át nem vett nyereménnyé válnak. 

Amennyiben a játékos beállította, hogy a nyereményét kizárólag a nyertes átvételi igazolással 

és a hozzárendelt játékoskártyával együtt igényelheti, akkor lottózói nyereményt csak abban az 

esetben tud készpénzben felvenni, ha a fogadószelvény mellett a hozzá tartozó játékoskártya is 

beolvasásra került. 

X.76.8. Önkorlátozás 

A játékosnak lehetősége van (napi, heti, havi) fogadási limiteket beállítani. Az SzZrt. 

elektronikus játék és fogadási módjaiban és az SzZrt. értékesítőhelyeken játékoskártyával 

megtett játékokra és fogadásokra közös limit lesz érvényes. 

A limitek beállítására a játékosnak az SzZrt. telefonos Ügyfélszolgálatán, illetve az SzZrt. által 

üzemeltetett elektronikus játék és fogadási rendszerben (mely nem azonos a jelen 

dokumentumban rögzített Online Értékesítési Csatornával), valamint - az X.76.1. pontban 

írtaknak megfelelő bejelentést és tájékoztatást követően - a Játékoskártya online felületen 

regisztrációval rendelkező játékosoknak interneten is van lehetősége. 

A játékos a következő beállítási lehetőségekkel élhet:  

- KINCSEM+ TUTI játék napi, heti és havi költési limit beállítása, 

A napi limit a beállítás napjára és az azt követő ciklikusan ismétlődő 24 órára, a heti limit a 

beállítás napjára és az azt követő ciklikusan ismétlődő 7 napra, a havi limit a beállítás napjára 

és az azt követő ciklikusan ismétlődő 30 napra vonatkozik, és ezen időszakokra korlátozza az 

elkölthető maximális összeget. 

A napi limit a beállítást vagy módosítást követő 24 óra elteltével, a heti limit 7 nap elteltével, a 

havi limit pedig 30 nap elteltével enyhíthető vagy törölhető. A limitek szigorítása időbeli korlát 

nélkül elvégezhető. 

X.76.9. Üzenetek 

Az SzZrt. a játékoskártya birtokos részére üzenetet küldhet, mely lehet mindenkire vonatkozó 

vagy személyes. Az SzZrt. által küldött üzenet megjelenik a terminál kijelzőin, rákerülhet a 

fogadószelvényre, vagy érkezhet a Játékos által megadott elérhetőségekre.  

X.76.10. Játékoskártya új funkcióinak bevezetése 

Az SzZrt. fenntartja a jogot, hogy a játékoskártyás játék, internetes belső egyenleg feltöltés, 

nyereményigénylés, egyenlegről kifizetés igénylés, adatmódosítás, önkorlátozás beállítás és 
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kedvenc játékok beállítása funkciók bármelyikének igénybevételét személyes azonosító 

számmal (pin) történő beazonosításhoz kösse, a játékosok igénye alapján, amennyiben azt 10 

nappal a módosítást megelőzően az SzF. részére bejelenti és a játékosok számára meghirdeti.  

A játékoskártya használatát az SzZrt. jogosult megszüntetni, szüneteltetni, illetve újrakezdeni 

amennyiben azt 10 nappal a megszüntetést, szüneteltetést, illetve újrakezdést megelőzően az 

SzF. részére bejelenti és a játékosok számára meghirdeti. A játékoskártya regisztrációt, 

felhasználást biztosító értékesítőhelyek, cím szerinti listáját az SzZrt. az SzF. részére megküldi, 

az esetleges változásokat 7 napon belül bejelenti. 

X.77. Prepaid játékoskártya 

Az SzZrt. fenntartja a jogot, hogy a játékoskártyát különböző megjelenéssel, és a játékoskártya 

funkciókon túl további funkciókkal lássa el és hozza forgalomba, vagy ilyen további 

funkciókkal rendelkező játékoskártya kibocsátásáról harmadik féllel megállapodjon (prepaid 

játékoskártya). Az ilyen játékoskártyákra a játékoskártya szabályait az alábbi eltérésekkel kell 

alkalmazni. 

A vonatkozó jogi szabályozásnak mindenkor megfelelően az SzZrt. a többletfunkciókra 

vonatkozó szerződési feltételeket (ebben a pontban: „ÁSzF”) is a játékosok tudomására hozza. 

Az SzZrt. jogosult arra, hogy az ilyen játékoskártya további funkcióinak biztosítására harmadik 

féllel megállapodjon. Ebben az esetben az ÁSzF-ben rögzített játékoskártya funkción túli 

további funkciókra az SzZrt.-vel együttműködő harmadik fél által meghatározott általános 

szerződési feltételek („Szolgáltatói ÁSzF”) lesznek irányadók.  

A prepaid játékoskártya azonnali átvételét az SzZrt. nem biztosítja, az alap játékoskártya 

funkciók kizárólag a játékoskártya funkciókon túli, további funkciók aktiválását követően 

használhatók. Az átvételi időt ebben az esetben az ÁSzF, illetőleg a Szolgáltatói ÁSzF. 

határozza meg. 

Egy játékos egyszerre csak egy játékoskártyával rendelkezhet: a játékoskártya és a prepaid 

játékoskártya közül mindig csak egy tartozhat a játékoshoz. Váltás esetén a korábbi korlátozott 

funkciókkal rendelkező Játékoskártya – az új prepaid játékoskártya aktiválásával közel 

egyidejűleg – deaktiválásra kerül, és az igényelt új kerül kibocsátásra (az új játékoskártya új 

vonalkódot, és azonosítószámot kap). Fordított esetben, amikor prepaid játékoskártyáról vált a 

játékos Játékoskártyára, a prepaid játékoskártyát először deaktiválni szükséges, majd az új 

Játékoskártya igénylésére azután kerülhet sor. 

A prepaid játékoskártya az ÁSzF-ben, illetőleg a Szolgáltatói ÁSzF-ben meghatározott ideig 

érvényes. 

A prepaid játékoskártya megszűnése, megszüntetése esetén a játékoskártya funkció is 

megszűnik. 

A prepaid játékoskártya zárolása (prepaid funkció felfüggesztése) esetén a játékoskártya 

funkció nem szűnik meg. 

A prepaid játékoskártya letiltása esetén az alap játékoskártya funkció megszűnik automatikusan 

legfeljebb három munkanapon belül. 

Adatmódosításra a játékoskártya funkciókon túli további funkciókat biztosító harmadik fél 

szolgáltató ügyfélszolgálatán – a Szolgáltatói ÁSzF. szerint – van lehetőség. 
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Adatigénylésre, tájékoztatás kérésre a játékoskártya funkciókon túli további funkciókat 

biztosító harmadik fél szolgáltató ügyfélszolgálatán – a Szolgáltatói ÁSzF. szerint – van 

lehetőség a játékoskártya funkciók vonatkozásában is. 

Amennyiben a játékos egyszerre kíván adatot módosítani és új prepaid játékoskártyát igényelni, 

az adatmódosítást kell előbb megtennie. 

A prepaid játékoskártyák használatát az SzZrt. jelenleg nem kínálja fel. A prepaid 

játékoskártyák használatát az SzZrt. jogosult bevezetni, megszüntetni, szüneteltetni, illetve 

újrakezdeni amennyiben azt 10 nappal a bevezetést, megszüntetést, szüneteltetést, illetve 

újrakezdést megelőzően az SzF. részére bejelenti és a játékosok számára meghirdeti. A prepaid 

játékoskártya regisztrációt, felhasználást biztosító értékesítőhelyek, cím szerinti listáját az 

SzZrt. az SzF. részére megküldi, az esetleges változásokat 7 napon belül bejelenti. 
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XI. Informatikai folyamatok 

XI.78. Alapfogalmak 

Partner: a nemzetközi együttműködés keretében végzett lóversenyfogadási rendszerhez 

csatlakozott fogadásszervező. 

KIR: A PMU Központi Információs Rendszere, amely a partnerektől érkező fogadásokat 

gyűjti, összesíti és a nyereményszámítást, valamint a fogadásokhoz kapcsolódó 

nyilvántartásokat végzi. 

PMU: Pari Mutuel Urbain társaság 

Validálás: a fogadások, tranzakciók érvényesítése 

Terminál: a fogadások felvételére alkalmas eszköz, amely a fogadásfelvételi helyeken üzemel 

Központi szerver: a fogadásokat a partner oldalon összesítő totalizatőr központ, ahová a 

terminálok csatlakoznak 

XI.79. A fogadások értékesítése 

A PMU Központi Információs Rendszere (KIR) validálási számmal lát el minden, a partner 

fogadásszervezőnél üzemelő terminálból származó rögzítési kérelmet. Egy fogadás csak akkor 

minősül a KIR-ben rögzítettnek és akkor van központosítottnak nyilvánítva, ha a partner oldali 

totalizatőr szerverhez beérkezett a KIR által kiadott validálási szám. 

Következésképpen a partner fogadásszervező egyetlen fogadást sem validál (a megfelelő 

átvételi elismervény, tehát fogadószelvény kibocsátása), mielőtt a validálási számot megkapta 

volna. 

A partner totalizatőr szerver és a PMU KIR között dolgozó szinkron interfész alkalmas a 

fogadások real time-ban (valós időben) való továbbítására. 

Ez az interfész műveletenként csak egy-egy típusba tartozó fogadás továbbítását engedélyezi.  

XI.80. Fogadások gyűjtése – rendes körülmények között 

1) A partner szinkron üzemmódban elküldi a PMU-nek a fogadás euró-ban történő rögzítésére 

irányuló kérelmet; 

2) A PMU elvégzi a rögzítést; 

3) A PMU elküldi a partnernek a fogadás euró-ban történt rögzítéséről szóló visszaigazolást; 

4) A partner alkalmazza a jogszabályokból a területen esetlegesen következő korlátozásokat;  

5) A partner elküldi a rögzítés megerősítését, valamint a fogadási tét euró-ban megadott 

összegét a partner oldali terminálnak. A partner oldali terminál kinyomtat egy átvételi 

elismervényt (fogadószelvényt), amelyet a kezelő átadnak a fogadónak. 

A hálózati kapcsolat megszakadása (vagy egyéb probléma) esetén a partner Információs 

Rendszere (partner oldali totalizatőr központ) és a PMU Központi Információs Rendszere 

között a fogadások gyűjtése felfüggesztésre kerül. 

XI.81. Fogadások gyűjtése – a rögzítés törlésére irányuló kérelem az átvételi 

elismervény kiadása (kinyomtatása) előtt 

Bármely olyan fogadás szinkron interfészben való rögzítése, amelyről még nem adtak ki 

átvételi elismervényt, mert valamilyen okból a fogadószelvény kiadása nem lehetséges, úgy a 
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PMU Központi Információs Rendszerében történő törlésre irányuló kérelem az alábbi 

folyamatot követi: 

1) A partner szinkron üzemmódban elküldi a fogadás euróban történő rögzítésére irányuló 

kérelmet a PMU-nek; 

2) A PMU elvégzi a rögzítést; 

3) A PMU elküldi a partnernek a fogadás euró-ban történt rögzítéséről szóló visszaigazolást; 

4) Ha a partner a fogadás rögzítése feldolgozásának megerősítése során problémát észlel, 

akkor a partner ezen fogadás rögzítésének törlésére irányuló kérelmet küld el a PMU-nek; 

5) A PMU rögzíti a fogadás rögzítésének törlésére irányuló kérelmet, és elküldi a partner-nek 

a törlésről szóló visszaigazolást;  

6) A partner elküldi a törlésről szóló visszaigazolást a partner oldali terminálra; a terminál kiír 

egy üzenetet, amely azt jelzi, hogy a fogadási kérelmet törölték. 

XI.81.1. A törlési kérelem kezelése átvételi elismervény nélkül 3 főbb esetben fordul elő: 

1) A partner oldali központi szerver problémát észlel a fogadás rögzítéséről szóló 

visszaigazolás rögzítése során. 

A partner oldali központi szerver törlési kérelmet küld a PMU Központi Információs 

Rendszerének. 

2) A partner oldali központi szerver nem kapja meg a fogadás rögzítéséről szóló 

visszaigazolást a tervezett határidőre. A partner oldali központi szerver törlésre vonatkozó 

kérelmet küld a PMU Központi Információs Rendszerének. 

3) A terminálon nem lehet az átvételi elismervényt kinyomtatni. A partner oldali központi 

szerver törlésre vonatkozó kérelmet küld a PMU Központi Információs Rendszerének. 

A fentiekben ismertetett 3 esetben kapcsolati probléma léphet fel a partner és a PMU között, 

ami megakadályozhatja, hogy a fogadás rögzítése törlésre kerüljön a PMU Központi 

Információs Rendszerében. Ez a helyzet következik be például, ha abban a pillanatban, amikor 

a törlésre vonatkozó kérelem beérkezik a PMU Központi Információs Rendszerébe, a futam 

már elindult, vagy már lejárt a törlési határidő. Egy ilyen esetben a fogadásrögzítésre kerül a 

PMU Központi Információs Rendszerében, holott az összeget nem bevételezhették a partner 

fogadóhelyén, mert arról semmilyen átvételi elismervényt nem lehetett kinyomtatni. 

A partner oldaláról a PMU Központi Információs Rendszerében rögzített fogadások, illetve a 

partnernél a partner fogadóhelyein befolyt fogadási összegek egyenlege közötti eltérés a PMU 

és a partner meghajtója által készített naplók alapján fogják igazolni. A PMU nem fogja a 

partnernek kiszámlázni az ezen egyenleg-eltérésnek megfelelő fogadási összeget. 

XI.82. Fogadások gyűjtése – rögzítés törlésére irányuló kérelem átvételi 

elismervény kiadása (kinyomtatása) után 

A szinkron interfészben minden olyan, a PMU Központi Információs Rendszerében rögzített 

fogadás törlésére irányuló kérelem, amelyről átvételi elismervényt adtak ki, az alábbi ábrán 

látható folyamatot követi: 

1) A partner szinkron üzemmódban elküldi a fogadás EURO-ban történő rögzítésének 

törlésére irányuló kérelmet a PMU-nek; 

2) A PMU elvégzi a törlés rögzítését; 

3) A PMU elküldi a partnernek a fogadás törléséről szóló visszaigazolást; 

4) A partner alkalmazza a jogszabályokból a területen esetlegesen következő korlátozásokat; 
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5) A partner elküldi a törlésről szóló visszaigazolást a partner oldali terminálra. A partner 

oldali terminál kinyomtatja a törlés ellenjelzését az átvételi elismervényre, amelyet átadnak 

a fogadónak. 

A PMU Központi Információs Rendszere validálási számmal lát el minden, a partnernél 

üzemelő terminálból származó, törlésre irányuló kérelmet. Egy fogadás csak akkor minősül 

töröltnek a PMU Központi Információs Rendszerében, ha a Partner oldali központi szerverhez 

beérkezett a PMU Központi Információs Rendszere által kiadott validálási szám. 

Következésképpen a partner egyetlen fogadást sem töröl (a törlésre vonatkozó ellenjelzésnek a 

megfelelő átvételi elismervényre való kinyomtatása által), mielőtt a validálási szám beérkezett 

volna. Arra is ügyel, hogy az általa üzemeltetett fogadóhelyek mindaddig ne fizessenek vissza 

pénzt egyetlen olyan, törlési kérelemre vonatkozó átvételi elismervényre sem, amíg meg nem 

érkezik a termináljukra a fogadás törléséről szóló visszaigazolás, valamint az átvételi 

elismervényre rányomtatott ellenjelzés. 

XI.83. Az értékesítés felfüggesztése 

Minden olyan, a partner számítástechnikai rendszere (partner oldali szerver központ) által 

továbbított, fogadások rögzítésére vagy törlésére irányuló kérelem elutasításra kerül, amely azt 

követőleg érkezett be, hogy a verseny (a futam) indításának jelzése megjelent a PMU Központi 

Információs Rendszerében.  

XI.84. A Nyeremények kifizetése 

Két megoldási mód kerül bevezetésre attól függően, hogy mikori keltezésű az átvételi 

elismervényen a kifizetésre irányuló kérelem. Az első a fogadás napján eszközölt kifizetések; 

a második a későbbi kifizetések feldolgozására szolgál. 

- kifizetések (X) napon: Ha a kifizetésre irányuló kérelmet még aznap elküldik, akkor az 

valós időben kerül továbbításra a PMU Központi Információs Rendszerébe, majd ott az 

alábbi ábrán látható módon kerül feldolgozásra. 

- későbbi kifizetések: A PMU Központi Információs Rendszere minden nap végén 

továbbít a partner oldali totalizatőr központba egy fájlt, amely az aznapról megmaradt 

kifizetendő összegeket tartalmazza. A totalizatőr központ az alábbi módon dolgozza fel az 

X + 1 nappal kezdődően esedékes kifizetéseket. 

XI.85. Nyeremények kifizetése X napon 

1) A partner szinkron üzemmódban elküldi a PMU-nek a nyeremény kifizetésére irányuló 

kérelmet 

2) A PMU ellenőrzi és rögzíti a nyeremény kifizetésére irányuló kérelmet; 

3) A PMU elküldi a partner-nek a kifizetésről szóló visszaigazolást, valamint a nyeremény 

összegét;  

4) A partner alkalmazza a jogszabályokból a területen esetlegesen következő korlátozásokat; 

5) A partner elküldi a kifizetésről szóló visszaigazolást, valamint a nyeremény összegét a 

partner termináljára. A partner terminálja kinyomtatja az ellenjelzést a nyeremény 

kifizetéséről, vagy egy értesítést nyomtat a nyereményről, ha a nyeremény összege nem 

fizethető ki a fogadóhelyen. 
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XI.86. Nyeremények későbbi kifizetése 

1) A PMU Központi Információs Rendszere minden nap végén létrehoz egy fájlt. Ez a fájl a 

partner termináljai útján megtett, fennmaradt nyerő fogadásokat tartalmazza, amelyeket az 

adott napra vonatkozóan még ki kell fizetni; 

2)  A partner oldali terminál elküld egy nyeremény kifizetésére irányuló kérelmet. A kifizetési 

kérelmet nem küldik el a PMU Központi Információs Rendszerébe; a kérelmet a partner 

dolgozza fel saját központi szerver szintjén; 

3) A partner alkalmazza a jogszabályokból a területen esetlegesen következő korlátozásokat; 

4) A partner oldali szerver elküldi a kifizetésről szóló visszaigazolást, valamint a nyeremény 

összegét a partner termináljára. A partner terminálja kinyomtatja az ellenjelzést a 

nyeremény kifizetéséről, vagy egy értesítést nyomtat a nyereményről, ha a nyeremény 

összege nem fizethető ki a fogadóhelyen. 

 Azok az adatok hitelesek (azoknak az adatoknak van bizonyító erejük) a partnerek között, 

amelyeket a PMU által továbbított fájlok tartalmaznak. 

XI.87. Adatok és hordozók archiválása 

A partner által gyűjtött fogadások közül csak a PMU Központi Információs Rendszere által 

archivált fogadások tekinthetők hitelesnek (kizárólag ezeknek a fogadásoknak van bizonyító 

erejük) a partnerek között. 

A partner saját szükségleteinek kielégítése céljából maga szerzi be az archiváláshoz szükséges 

minden olyan hordozó, amelyet szükségesnek ítél. 
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XII. Arányos és progresszív levonások 

XII.88. Arányos levonások 

A partnerországok által továbbított és a PMU által központosított, befolyt összegekre (a 

visszafizetett összegeket is beleértve) alkalmazott arányos levonás mértéke – a közös 

nyereményalap jellegéből adódóan - azonos a minden résztvevő ország tekintetében, és 

akárcsak a nyereményosztalékokból levont, valamint a nyereményosztalékok kerekítéséből 

származó összeg visszajár a partner fogadásszervezőnek. 

A PMU legalább 28 (huszonnyolc) nappal előbb tájékoztatja a partnert (kivéve, ha sürgősség 

miatt rövidebb határidő szükséges) a levonások mértékének minden megváltozásáról, és/vagy 

a levonások alkalmazásának módjában bekövetkező minden változásról. 

A fogadási összegekből eszközölt arányos levonás mértéke (százalékos aránya) a következő: 

Fogadási forma Levonás mértéke 
TÉT 15,05% 
TÉT Joker 20,40% 
HELY 15,05% 
HELY Joker 20,40% 
BEFUTÓ TÉT 25,85% 
BEFUTÓ HELY 25,85% 
BEFUTÓ 25,85% 
TRIO 24,10% 
HÁRMASBEFUTÓ 24,10% 
KOMBI 3 21,80% 
KOMBI 4 23,80% 
KINCSEM+ 29,30% 
TOP 5 35,70% 
MULTI 31,00% 
MINI MULTI 31,00% 
2 a 4-ből 26,00% 
2 a 4-ből joker 28,58% 
NÉGYESBEFUTÓ 16,35% 

Egyes mértékek (százalékos arányok) csökkenthetők az 1,10-nél kisebb nyereményosztalék 

következtében. 

XII.89. Progresszív levonások 

A fogadási típusoktól függő arányos levonások mellett az osztalék nagyságától függő 

progresszív levonás is kiszámításra kerül a PMU Központi Információs Rendszerében, 

amelynek összegéből a partner fogadásszervezők részesülnek a náluk elért nyeremények 

összegének arányában. 

A progresszív levonás az arányos levonások után maradó nyereményalap nyerő találatok szerint 

történő felosztása után kialakult előzetes osztalék kiszámítása után történik. 

Az előzetes osztalék progresszív levonással (ha van ilyen) csökkentett összege a hivatalos 

osztalék, amely kihirdetésre és kifizetésre kerül. 

Fogadási forma Csoport 

TÉT Csoport 1 

TÉT Joker - 

HELY Csoport 1 
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Fogadási forma Csoport 

HELY Joker - 

BEFUTÓ TÉT Csoport 3 

BEFUTÓ HELY Csoport 3 

BEFUTÓ Csoport 3 

TRIO Csoport 2 

HÁRMASBEFUTÓ Csoport 2 

Kombi 3 Csoport 5 

Kombi 3 Csoport 5 

Kombi 4 Csoport 4 

KINCSEM+ Csoport 4 

Top 5 - 

Multi Csoport 5 

Mini Multi Csoport 5 

2 a 4-ből Csoport 5 

2 a 4-ből Joker - 

Négyesbefutó Csoport 2 

 

 

 

Csoport 1 

Előzetes osztalék értéke 

(1 fogadási alapegységre 

számolva) 

Arány 

0 - 500 0% 

500 - 99999999 25% 

 

Csoport 2 

Előzetes osztalék értéke 

(1 fogadási alapegységre 

számolva) 

Arány 

0 – 50 0% 

50 – 100 10% 

100 - 200 15% 

200 - 500 20% 

500 - 99999999 25% 

 

Csoport 3 

Előzetes osztalék értéke 

(1 fogadási alapegységre 

számolva) 

Arány 

0 - 20 0% 

20 - 50 10% 

50 - 100 15% 

100 - 200 20% 

200 - 99999999 25% 
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Csoport 4 

Előzetes osztalék értéke 

(1 fogadási alapegységre 

számolva) 

Arány 

0 - 10 0% 

10 - 25 10% 

25 - 50 15% 

50 - 100 20% 

100 - 99999999 25% 

 

Csoport 5 

Előzetes osztalék értéke 

(1 fogadási alapegységre 

számolva) 

Arány 

0 - 10 0% 

10 - 20 10% 

20 - 30 15% 

30 - 50 20% 

50 - 99999999 25% 

2. táblázat: A PMU által központosított nemzetközi totalizatőr rendszerű lóversenyfogadás keretében realizált 

osztalékokra alkalmazandó progresszív jellegű levonás táblázata.  
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XIII. Lóverseny információs adatok 

XIII.90. Az Infocenter 

A PMU kötelezettséget vállal arra, hogy a partner fogadásszervezők számára hozzáférést 

biztosít a jelen fejezetben felsorolt adatokhoz. A PMU ebből a célból kötelezettséget vállal arra, 

hogy meghozza a szükséges intézkedéseket, melyek folytán az Infocenter a nap 24 órájában és 

a hét minden napján a felhasználók rendelkezésére fog állni.  

A PMU kezeskedik azért, hogy birtokában van az őt arra felhatalmazó jogoknak, hogy lehetővé 

tegye a partner fogadásszervezők számára az Infocenter-ben tárolt adatokhoz, azokhoz az 

adatokhoz való hozzáférést is beleértve, amelyeknek ő maga nem tulajdonosa. A PMU 

kezeskedik arról, hogy megvédi a partner-t valamely harmadik fél olyan követelésével és/vagy 

hamisítással kapcsolatos panaszával szemben, aki azt állítaná, hogy birtokosa az Infocenterre 

vagy a benne tárolt adatokra vonatkozó, szellemi tulajdont illető jogoknak. 

Az Infocenterben tárolt és folyamatosan frissített adatok köre: 

XIII.90.1. Lóversenyek 

- Éves és havi naptár 

- A lóversenyek feltételei 

- Nevezések 

- Ideiglenes program 

- A pálya állapota 

- Lovak jellemzői 

- Az eredmények története 

- A versenynap lebonyolítása 

- Eredmények 

- Beszámoló a lóversenyről 

- Hivatalos program és változások 

XIII.90.2. Fogadás 

- Hogyan fogadjunk 

- Várható TÉT nyereményosztalékok (délelőtt, délután, futamindításkor )  

- Várható nyereményosztalékok BEFUTÓRA 

- Bizonyos típusú fogadásoknál legtöbbször megtett lovak 

- Végleges nyereményosztalékok 

Az Infocenterben meglévő adatok kizárólag a tájékoztatást szolgálják. A szerződés 10. 

cikkének megfelelően a partner kötelezettséget vállal arra, hogy az Infocentert kizárólag abból 

a célból használja, hogy tájékoztassa a fogadókat, és megkönnyítse számura a fogadást a francia 

lóversenyekre. 

XIV. A felelős játékszervezés 

XIV.91. A felelős játékszervezésre vonatkozó szabályok 

A fogadásszervező az alábbiak szerint tesz eleget a felelős játékszervezés részletes szabályairól 

szóló 329/2015. (XI.10.) Korm. rendelet rendelkezéseinek: 
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a) Tájékoztatási kötelezettség: 

A fogadásszervező a túlzásba vitt szerencsejáték ártalmairól és a szenvedélybetegség 

kialakulásának veszélyeiről részletes tájékoztatást nyújt a fogadóknak, így: 

- a fogadásszervező honlapján érdemi információ található a túlzásba vitt szerencsejáték 

kockázatairól, megelőzésről, felismerésről és a segítségnyújtásról, 

- a fogadásszervező a fogadás helyszínein is jól látható módon feltünteti a túlzásba vitt 

szerencsejáték kockázatairól megelőzésről, felismerésről és a segítségnyújtásról szóló 

tájékoztatóját, 

- a játékosvédelmi zöld számot a fogadásszervező a honlapján feltünteti, továbbá a 

belépésnél az értékesítési helyen, pénztárnál figyelem felhívó módon közzéteszi, 

- az alkalmazott játékosvédelmi intézkedéseiről a honlapján tájékoztatást nyújt, 

- közvetlen elérhetőséget biztosít a honlapján a Szerencsejáték Felügyelet 

játékosvédelemmel foglalkozó honlapjára, továbbá az Szerencsejáték Felügyelet 

játékosvédelemmel foglalkozó tájékoztató anyagait ingyenesen elérhetővé teszi az 

értékesítőhelyeken 

b) A 18 éven aluli személyekre vonatkozó további speciális rendelkezések:  

- a játékban kizárólag a 18. életévüket betöltött személyek vehetnek részt, 

- az értékesítéskor az értékesítést végző személy szúrópróba-szerűen felhívhatja, vagy 

amennyiben egy fogadónál kétséges, hogy betöltötte-e a 18. életévét, felhívja a fogadót, 

hogy érvényes fényképes igazolvánnyal igazolja az életkorát. Amennyiben a fogadó 

nem tud érvényes fényképes igazolványt felmutatni, vagy a felmutatott igazolványból 

az derül ki, hogy a fogadó nem töltötte be a 18. életévét, vagy az igazolvány felmutatását 

megtagadja, úgy az értékesítő az értékesítést megtagadja, 

- a nyeremény kifizetése esetén a nyeremény kifizetését végző személy szúrópróba-

szerűen felhívhatja, vagy amennyiben egy fogadónál kétséges, hogy betöltötte-e a 18. 

életévét, felhívja a fogadót, hogy érvényes fényképes igazolvánnyal igazolja az 

életkorát. Amennyiben a fogadó nem tud érvényes fényképes igazolványt felmutatni, 

vagy a felmutatott igazolványból az derül ki, hogy a fogadó nem töltötte be a 18. 

életévét, vagy az igazolvány felmutatását megtagadja, úgy a kifizetést végző személy a 

kifizetést megtagadja, 

- a fogadásszervező reklámjai nem célozzák meg a 18. éven aluli személyeket. 

c) Az egyéb sérülékeny személyekre, továbbá a sérülékeny személynek nem minősülő 

személyekre vonatkozó speciális rendelkezések: 

Tekintettel arra, hogy a lóversenyfogadás személyazonosításhoz nem kötött 

szerencsejátéknak minősül, ezért jelenleg nincs arra lehetőség, hogy a fogadásszervező a 

játékosvédelmi nyilvántartásból ellenőrizze, hogy a fogadók sérülékeny személynek 

minősülnek-e. Fogadásszervező ezért az alábbi intézkedéseket teszi: 

- az egy játék során megjátszható tét maximális összegét 64.800 Ft összegben határozta 

meg, 

- egy vásárlás alkalmával maximum 30 fogadás köthető meg, 

- az értékesítéskor az értékesítést végző személy szúrópróba-szerűen vagy kétség esetén 

felhívhatja a fogadót, hogy szóban nyilatkozzon arról, hogy egyéb sérülékeny 

személynek minősül-e. Amennyiben a fogadó úgy nyilatkozik, hogy egyéb sérülékeny 
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személynek minősül, vagy a nyilatkozattételt megtagadja, úgy az értékesítő az 

értékesítést megtagadja, 

- a nyeremény kifizetése esetén a nyeremény kifizetését végző személy szúrópróba-

szerűen vagy kétség esetén felhívhatja a fogadót, hogy szóban nyilatkozzon arról, hogy 

egyéb sérülékeny személynek minősül-e. Amennyiben a fogadó úgy nyilatkozik, hogy 

egyéb sérülékeny személynek minősül, vagy a nyilatkozattételt megtagadja, úgy a 

nyeremény kifizetését végző személy a kifizetést megtagadja. 

d) Az ajánlott felelős játékszervezői minősítésre vonatkozó rendelkezések: 

A fogadásszervező elkötelezett az ajánlott felelős játékszervezői minősítés megszerzése 

iránt, ennek érdekében az alábbi játékosvédelmi intézkedéseket teszi meg: 

- együttműködési megállapodást köt egy a szerencsejáték káros hatásainak 

megelőzésével, csökkentésével foglalkozó civil szervezettel, mely együttműködés 

keretében lehetőséget biztosít a civil szervezetnek, hogy hetente legalább 5 óra 

időtartamban a túlzásba vitt szerencsejátéknak a játékosra és a családjára gyakorolt 

káros hatásaival és kezelési lehetőségével kapcsolatban ingyenesen tájékoztató 

tevékenységet folytathasson, információs pultot és táblát helyezhessen el a Kincsem 

Park területén,  

- a nyitvatartási idő legalább 15%-ában, de legalább heti 1 órában a kóros játékszenvedély 

kezelésére, megelőzésére szakképzettséggel rendelkező személy közvetlen és ingyenes 

elérését biztosítja (akár telefonos segélyhívó szám elérhetővé tétele, akár személyes 

konzultáció lehetővé tétele útján) a játékosok részére,  

- biztosítja a játékosok részére elektronikusan a honlapján a játékfüggőség mértékének 

mérésére alkalmas teszt kitöltésének és értékelésének állandó elérhetővé tételét 

e) A kitiltásra és a panaszkezelési eljárásra vonatkozó rendelkezések: 

Az alábbi magatartások bármelyikének tanúsítása esetén jogosult a fogadásszervező kitiltó 

rendelkezést hozni a játékossal szemben: 

- a játékos súlyosan megsérti, illetve veszélyezteti a játék tisztaságát, 

- a játékos megbotránkoztató, trágár módon viselkedik, 

- a játékos ittas/bódult állapotban van, 

- a játékos erőszakot alkalmaz, vagy erőszak alkalmazásával fenyeget, 

- a játékos 18. életévét meg be nem töltött személyt, illetve egyéb sérülékeny személyt 

játékra buzdít. 

A kitiltó rendelkezés alapján a játékos nem jogosult a kitiltás alapjául szolgáló magatartás 

helyszínén lévő terminálnál sem fogadást kötni, sem nyereményt átvenni a kitiltást 

követően mindaddig, amíg a kitiltás alapjául szolgáló ok fennáll. 

A fogadásszervező a fenti magatartások észlelése esetén minden esetben egyedileg jogosult 

dönteni arról, hogy alkalmaz-e kitiltást. Kitiltás alkalmazása előtt a fogadásszervező egy 

alkalommal köteles a jogsértő magatartást tanúsító játékost szóban a jogsértés 

megszüntetésére felhívni, és egyúttal tájékoztatni arról, hogy amennyiben a jogsértő 

magatartással nem hagy fel, úgy a fogadásszervező kitiltást fog vele szemben alkalmazni.  

Kitiltás alkalmazása esetén a fogadásszervező a döntését köteles írásba foglalni, melynek 

tartalmaznia kell a kitiltás tényét, időpontját, alkalmazási körét és indokát. A kitiltás 
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tényéről a személyesen jelen levő játékost a kitiltással egyidejűleg, az írásbeli nyilatkozat 

átadásával értesíti. Ha a játékos a nyilatkozat átvételét megtagadja, a nyilatkozat elkészítését 

megelőzően távozik vagy a kitiltás során nincs jelen, a fogadásszervező a játékost – erre 

vonatkozó írásbeli kérelmére – kitiltásról a játékos kérelméről való tudomásszerzést követő 

8 munkanapon belül írásbeli nyilatkozat postai úton való megküldésével vagy személyes 

átadásával értesíti. 

A kitiltást a fogadásszervező az érintett játékos személyiségi jogainak tiszteletben 

tartásával, a nyilvánosság kizárása mellett és más játékosok zavarása nélkül hajtja vége. 

A kitiltásról szóló döntés meghozatalára, illetve annak visszavonására valamennyi 

értékesítő jogosult. 

A fogadásszervező a nem eseti kitiltás lehetőségét kizárja. 

A fogadásszervező a kitiltott játékos írásbeli panaszára, egyéb kérelmére vagy panasz, 

kérelem hiányában saját kezdeményezésére a kitiltást annak időtartama alatt indoklás nélkül 

visszavonhatja. A kitiltás visszavonásáról és a visszavonásáról a fogadásszervező a játékost 

írásban értesíti. 

A fogadásszervező a kitiltásokról nyilvántartást vezet és a kitiltással kapcsolatban 

keletkezett adatokat a kitiltásról szóló írásbeli nyilatkozat kiállítása napjától számított 6 évig 

köteles megőrizni. 

A kitiltásról szóló nyilvántartás tartalmi elemei különösen: 

- A kitiltott személy neve 

- A kitiltás ideje 

- A kitiltás időtartama 

- A kitiltás indoka 

- A kitiltás alkalmazásának köre 

A játékos a kitiltással és a kitiltás visszavonásával kapcsolatos igényeit egyebekben bíróság 

előtt érvényesítheti. 

f) Egyéb játékosvédelmi intézkedések: 

A fogadásszervező a fentieken túlmenően a belső képzései során munkatársai figyelmét is 

felhívja a felelős játékszervezés követelményeire, biztosítja az értékesítést és kifizetést 

végző személyek megfelelő felkészítését, oktatását. 

A fogadásszervező továbbá folyamatosan figyelemmel kíséri a játékosvédelmi trendeket, 

lehetőségeket, és amennyiben indokolt, úgy további játékosvédelmi intézkedéseket dolgoz 

ki.  
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XV. Pénzmosás elleni szabályok 

XV.92. Ügyfél-azonosítás és ügyfél-átvilágítás alapja 

1) A Fogadásszervező fogadás alapján ügyfélnek kifizetést csak akkor teljesíthet, ha 

Fogadásszervező ügyfél személyazonosságáról meggyőződött (ügyfél-azonosítás) és 

ügyfél-átvilágítási kötelezettségét ügyfél vonatkozásában teljesítette, továbbá nem merült 

fel semmilyen olyan tény, adat, körülmény, amely a kifizetés teljesítése során az ügyfél 

vonatkozásában pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozására, dolog büntetendő 

cselekményből származására utalna, vagy ügyfél szerepelne Egyesült Nemzetek 

Szervezetének (ENSZ) Biztonsági Tanácsa és/vagy az Európai Unió pénzügyi és vagyoni 

korlátozó intézkedéseket tartalmazó listáján. 

2) A Pmt. 6. § (1) bekezdése alapján Fogadásszervező ügyfél-azonosítást és ügyfél-átvilágítást 

köteles a következő esetekben alkalmazni: 

(a) amennyiben Fogadásszervező ügyfél részére a távszerencsejátéknak nem minősülő, 

nem hírközlő eszköz és rendszer útján szervezett (offline) fogadás esetében a 

hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű nyereményt fizet ki (a kifizetést 

megelőzően), illetve a távszerencsejátéknak nem minősülő, hírközlő eszköz és rendszer 

útján szervezett (online) fogadás esetében a hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó 

összegű játékos egyenlegről történő kifizetést teljesít, a kifizetést megelőzően; 

(b) amennyiben a korábban rögzített ügyfélazonosító adatok valódiságával vagy 

megfelelőségével kapcsolatban utóbb kétség merül fel; 

(c) amennyiben egyébként pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény 

vagy körülmény merül fel, és ügyfél-azonosítást, illetve ügyfél-átvilágítást 

Fogadásszervező korábban más okból még nem alkalmazott. 

3) Fogadásszervezőt az ügyfél-azonosítási és ügyfél-átvilágítási kötelezettség az ügyfél 

számára történő kifizetést megelőzően, illetve később minden olyan esetben terheli, amikor 

Fogadásszervező pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozására utaló tényt, adatot vagy 

körülményt észlel, vagy az ügyfél személyazonosságával, megadott adatai valódiságával 

kapcsolatban kétsége merül fel. 

XV.93. Ügyfél-azonosítás 

4) Az XV.92.2) pontban meghatározott esetekben Fogadásszervező – a kifizetés teljesítését 

megelőzően – köteles az ügyfelek következő adatait írásban, Fogadásszervező székhelyén 

ügyfél jelenlétében rögzíteni: 

- családi és utónév, 

- születési család és utónév, 

- állampolgárság, 

- születési hely és idő, 

- anyja születési neve, 

- lakcím, vagy ennek hiányában tartózkodási hely, 

- azonosító okmány típusa és száma. 

Az ügyfél azonosításra a Fogadásszervező székhelyén (1101 Budapest, Albertirsai út 2-4.) kerül 

sor előzetes egyeztetést követően. Az előzetes egyeztetés telefonon vagy e-mailen lehetséges 
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az alábbi elérhetőségek valamelyikén. Telefonos ügyfélszolgálat (Call Center) mindennap 

7:00-19:00 között: 06-1-433-0549, illetve e-mail: ugyfelszolgalat@lovifogadas.hu. 

Amennyiben ügyfél nem hajlandó ezen adatok átadására, illetve nem járul hozzá adatai 

rögzítéséhez, úgy ezen ügyfél részére Fogadásszervező kifizetést nem teljesíthet. Ilyen esetben 

Fogadásszervező Pénzmosás Elleni Vezetője bejelentést köteles tenni a Pénzmosás Elleni 

Információs Iroda (PEII) részére. 

5) A XV.93. 4) pontban meghatározott adatokban bekövetkező változás esetén, a 

tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül a Fogadásszervezővel jogviszonyban lévő 

ügyfél köteles Fogadásszervezőt e változásról tájékoztatni. E határidő eredménytelen 

elteltét követően, tudomásszerzését követően Fogadásszervező ügyfél e kötelezettsége 

teljesítésére póthatáridőt tűz, amelynek eredménytelen eltelte esetén a Fogadásszervező 

ismételten elvégzi ügyfél ügyfél-azonosítását és ügyfél-átvilágítását. 

6) Fogadásszervező alkalmazottai kötelesek legkésőbb a nyereményigazolás kiállítása, 

valamint a nyeremény kifizetését megelőzően az ügyfél-azonosítást lefolytatni azáltal, hogy 

a „Formanyomtatvány az ügyfél-azonosítás elvégzéséhez” nyilatkozatot ügyfél számára 

kitöltésre átadják. Fogadásszervező alkalmazottai kötelesek ellenőrizni a kitöltött adatok 

érvényességét és valóságnak megfelelő voltukat, majd a kitöltött formanyomtatvány egy 

példányát az ügyfél nyeremény-igénylési dokumentumaihoz csatoltan átadni a Pénzmosás 

Elleni Vezető részére az ügyfél-átvilágítás lefolytatása céljából. Amennyiben ügyfél igényli 

a kitöltött formanyomtatványról egy másolati példányt is készíteni kell, amelyet az 

ügyfélnek át kell adni. 

7) Az ügyfél-azonosítás hatálya alá tartozó ügyfél köteles a jogszabályokban meghatározottak 

alapján a személyazonosságának igazolására alkalmas okiratait a Fogadásszervező ügyfél-

azonosítást végző alkalmazottainak bemutatni annak érdekében, hogy Fogadásszervező 

alkalmazottai az ügyfél személyazonosságát ellenőrizni, illetve adatait rögzíteni tudják. A 

személyazonosság igazolására alkalmas különösen: 

a) magyar állampolgár esetén a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági 

igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány; 

b) szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy esetén úti okmány vagy 

személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány; 

c) harmadik országbeli állampolgár esetén tartózkodási jogot igazoló egyéb okmány, 

illetve tartózkodásra jogosító okmány, úti okmány vagy személyazonosító igazolvány, 

ha az Magyarországon való tartózkodásra feljogosít. 

8) Amennyiben az ügyfél személyazonosságának ellenőrzésére alkalmas okmányt 

Fogadásszervező ügyfél-azonosítást végző alkalmazottainak nem hajlandó átadni, úgy az 

ügyfél részére Fogadásszervező kifizetést nem teljesíthet. Ilyen esetben Fogadásszervező 

Pénzmosás Elleni Vezetője bejelentést köteles tenni a PEII részére. 

9) Fogadásszervező alkalmazottja köteles a megadott okiratok valódiságát és érvényességét 

annak bemutatása alkalmával ellenőrizni. Az ügyfél-azonosítás eredményesen nem 

folytatható le érvénytelen okmánnyal. Az okmány akkor érvénytelen, ha 

a) az a személyazonosság megállapítására alkalmatlan, megrongálódott, meghamisították, 

illetve az okmányon lévő adat megváltozott; 

b) az azt kibocsátó szerv az okmányt visszavonta; 
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c) az okmány érvényességi ideje lejárt; 

d) az okmány használatára jogosult személy meghalt. 

10) Ügyfél köteles okmányait bemutatni a Fogadásszervező – ügyfél-azonosítást végző – 

alkalmazottai részére. A Fogadásszervező az okmányokról másolatot készíthet az ügyfél 

egyéb irataival együtt. A Fogadásszervező a papír alapon kitöltött formanyomtatványhoz 

csatolt okmányokat papír alapon őrzi, kizárólag a jelen dokumentumban meghatározott 

célból és a személyes adatok védelméről szóló mindenkor hatályos jogszabályi 

rendelkezéseknek megfelelően. 

11) Amennyiben ügyfél ügyfél-azonosítása bármely olyan okból nem folytatható le, amelyért 

ügyfél felelős, a Fogadásszervező az ügyfél részére a kifizetést nem teljesítheti. 

Amennyiben az ügyfél-azonosítás olyan okból nem folytatható le, amelyért ügyfél nem 

felelős, úgy Fogadásszervező köteles erről bejelentést tenni a PEII felé. 

XV.94. Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás 

12) Fogadásszervező köteles ügyfél-azonosítás és ügyfél-átvilágítás hatálya alá tartozó ügyfelei 

Fogadásszervező üzletszerű gazdasági tevékenységével kapcsolatos tevékenységeit 

folyamatosan figyelemmel kísérni annak megállapítása érdekében, hogy azok összhangban 

állnak-e a jelen dokumentum rendelkezéseivel. 

13) Fogadásszervező azon ügyfelek vonatkozásában köteles egyszerűsített ügyfél-átvilágítást 

teljesíteni, akik 

a) Fogadásszervezővel a megelőző 1 éven belül már álltak olyan jogviszonyban, amelynek 

keretében részükre Fogadásszervező a jelen fejezet XV.92.2) pontjában 

meghatározottak szerinti fogadás alapján kifizetést teljesített, illetve esetükben 

Fogadásszervező eredményes ügyfél-azonosítást és ügyfél-átvilágítást folytatott le, 

amelynek során pénzmosás és/vagy terrorizmus finanszírozására utaló adatot, tényt, 

körülményt nem tártak fel; 

b) az Európai Unióban, vagy egyéb alacsony kockázatot jelentő földrajzi területeken 

rendelkeznek lakóhellyel, ahol a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni 

küzdelemmel összefüggésben hatékony rendszert üzemeltetnek, vagy amelyben 

legalább a Világbank országok kormányzati rendszereit értékelő indexe, illetve egyéb 

források, különös tekintettel a nemzetközi szervezetek által elfogadott értékelő jelentés 

alapján alacsony szintű a korrupció vagy alacsony a más büntetendő cselekmények 

száma, illetve olyan harmadik állam, amelyeknek a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása elleni küzdelemmel kapcsolatos előírásai összhangban vannak a 

felülvizsgált FATF-ajánlásokkal, és hatékonyan alkalmazzák ezeket az előírásokat. 

14) Fogadásszervező az egyszerűsített ügyfél-átvilágítás keretében jogosult a XV.93.4) pontban 

meghatározott adatokban történő változást rögzíteni és azok valódiságát a XV.93 

.7)pontban meghatározott iratok bemutatásával ellenőrizni, továbbá a Pénzmosás Elleni 

Vezető révén újbóli ügyfél-átvilágítását lefolytatni. 

XV.95. Fokozott ügyfél-átvilágítás 

15) A Fogadásszervező részéről a Pénzmosás Elleni Vezető fokozott ügyfél-átvilágítást köteles 

lefolytatni, ha 

a) az ügyfél kiemelt közszereplőnek minősül; 
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b) az ügyfél szerepel az ENSZ Biztonsági Tanácsa és/vagy az Európai Unió pénzügyi és 

vagyoni korlátozó intézkedéseket tartalmazó listáján, illetve Fogadásszervező 

üzletszerű gazdasági tevékenysége gyakorlása során felmerül, hogy pénzügyi és 

vagyoni korlátozó intézkedés alanya Magyarország területén a pénzügyi és vagyoni 

korlátozó intézkedés hatálya alá eső pénzeszközzel vagy gazdasági erőforrással 

rendelkezik; 

c) fennáll a gyanúja annak, hogy az ügyfél nem saját nevében, hanem más (tényleges 

tulajdonos) érdekében jár el Fogadásszervezővel szemben; 

d) az ügyfél vonatkozásában ún. magas kockázatra vonatkozó tényező áll fenn. 

16) A XV.95.15) pont (b) pontjában meghatározott eset fennállása alkalmával (is) 

Fogadásszervező alkalmazottja köteles megköveteli ügyféltől a „Formanyomtatvány az 

ügyfél-azonosítás elvégzéséhez” nyilatkozatot (belföldi vagy külföldi) nyilatkozat kiemelt 

közszereplőkre vonatkozó részének írásbeli kitöltését, amelynek során a kiemelt 

közszereplői státusz, illetve a pénzeszközök forrására vonatkozó nyilatkozat megtétele 

kiemelt jelentőségű. 

17) Kiemelt közszereplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az 

ügyfél-átvilágítás elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el, így: 

a) az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, 

Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár; 

b) az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az 

országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló; 

c) a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető 

testületének tagja és tisztségviselője; 

d) a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, 

amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az 

Alkotmánybíróság, az ítélőtábla és a Kúria tagja; 

e) a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami 

Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács 

tagja; 

f) a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon 

a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, 

valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei; 

g) többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének 

tagja, Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási 

vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja; 

h) nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja. 

18) Kiemelt közszereplőnek minősülő ügyfél a 4. pontban meghatározott adatokon túl köteles: 

a) Fogadásszervezőnek jelezni, hogy a Pmt. 4. § (2) bekezdése mely pontja alapján 

minősül kiemelt közszereplőnek; továbbá 

b) a fogadás során használt, illetve a távszerencsejátéknak nem minősülő, hírközlő eszköz 

és rendszerben kezelt egyenlegre befizetett pénzeszközök forrására vonatkozó 

nyilatkozatot tenni. 
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19) A kiemelt közszereplőre vonatkozó rendelkezések megfelelően alkalmazandók a kiemelt 

közszereplő Pmt. 4. § (3) bekezdése szerinti közeli hozzátartozóira és (4) bekezdés szerinti 

kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személyre is. 

20) Az XV.95.15) pont (c) alpontjában meghatározott körülmény fennállása esetén, a 

Pénzmosás Elleni Vezető a Kit. 4. § (1) bekezdése alapján haladéktalanul (szükség esetén 

akár telefon útján is) teljesíti bejelentési kötelezettségét, és a pénzügyi és vagyoni korlátozó 

intézkedés foganatosításáért felelős szervnek minden olyan adatot, tényt, körülményt, 

valamint a bejelentés alapjául szolgáló ügyben eljáró ügyfél Kit. 16. § (1) bekezdése szerinti 

személyes adatait bejelenti. A Pénzmosás Elleni Vezető a bejelentést a XVIII.105. 

mellékletben foglalt formanyomtatvány megfelelő kitöltésével és a PEII hatóság számára 

történő megküldésével teljesíti. A hatósági eljárás végleges befejezéséig a Fogadásszervező 

az ügyfél részére kifizetés teljesítését felfüggeszti. 

21) Fogadásszervező köteles haladéktalanul bejelenteni a PEII hatóságnak mindazt a tényt, 

adatot, körülményt, amely arra utal, hogy ügyfél mint pénzügyi és vagyoni korlátozó 

intézkedés alanya számára Fogadásszervező kifizetést lenne köteles teljesíteni. 

Amennyiben a PEII hatóság azt állapítja meg, hogy ügyfél, valamint az ENSZ Biztonsági 

Tanácsa és az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések 

listáján szereplő személy megegyezik, úgy Fogadásszervező köteles a kifizetés teljesítését 

megtagadni és ügyféllel szemben fennálló valamennyi jogviszonyát azonnali hatállyal 

megszüntetni. 

22) Ügyfél Fogadásszervező üzletszerű gazdasági tevékenységével kapcsolatban 

kezdeményezett fogadásai, illetve ügyleti megbízásai alkalmával kizárólag saját nevében 

járhat el. A XV.95.15) pont (d) alpontjában meghatározott körülmény lehetőségének 

felmerülése alkalmával a Fogadásszervező alkalmazottja az ügyfél-azonosítás során, vagy 

– amennyiben a körülmény fennállásának lehetősége később merül fel – a Pénzmosás Elleni 

Vezető felhívja az ügyfelet, hogy nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy saját nevében jár-e 

el. Amennyiben ügyfél e nyilatkozat megtételét megtagadja, úgy a Pénzmosás Elleni Vezető 

az ügyfél részére fogadáson alapuló kifizetés teljesítéséhez jóváhagyása megadását 

megtagadja. 

23) A XV.95.15) pont (e) alpontjában meghatározott ún. magas kockázatra vonatkozó tényező 

– összhangban a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, valamint az Európai Unió és az ENSZ 

Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések 

végrehajtásáról szóló Kit. 2. mellékletében meghatározottakkal – különösen, ha 

a) az ügyfél magas kockázatot jelentő földrajzi területen rendelkezik lakóhellyel (így 

különösen, de nem kizárólagosan olyan államok, amelyek nem rendelkeznek a 

pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel összefüggésben 

hatékony rendszerekkel, vagy amelyekben – legalább a Világbank országok 

kormányzati rendszereit értékelő indexe, illetve egyéb források, különös tekintettel a 

nemzetközi szervezetek által elfogadott értékelő jelentések alapján – magas szintű a 

korrupció vagy magas az egyéb büntetendő cselekmények száma, továbbá amelyek az 

Unió vagy az ENSZ BT által megállapított szankciók hatálya alá tartoznak, illetve 

amelyek közismerten terroristák tevékenységét finanszírozzák vagy támogatják, vagy 

területükön ismert terrorista szervezetek működnek); 
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b) ismeretlen vagy az ügyleti megbízásban nem érintett harmadik féltől érkezik befizetés 

Fogadásszervező részére. 

24) Fokozott ügyfél-átvilágítás hatálya alá tartozó ügyfél számára kifizetés teljesítése akkor 

engedélyezhető, ha 

a) a Pénzmosás Elleni Vezető ahhoz hozzájárulását megadja azon az alapon, hogy a 

kifizetés jogszabályi és szabályzatbeli feltételei maradéktalanul teljesültek, pénzmosás 

és terrorizmus finanszírozásának kockázata ügyféllel, általa adott ügyleti megbízása, 

illetve részére fogadáson alapuló kifizetés teljesítésével kapcsolatban nem áll fenn, és 

b) a Fogadásszervező részéről önálló képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselője 

– legkésőbb a Pénzmosás Elleni Vezető jóváhagyásának megadásától számított 15 

napon belül – aláírásával azt engedélyezi. 

25) A Fogadásszervező önálló képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselője által 

megadott engedélyt követően ügyfél részére fogadásán alapuló kifizetés teljesítése 

haladéktalanul végrehajtandó. 

XV.96. Megerősített eljárás 

26) A Fogadásszervező részéről a Pénzmosás Elleni Vezető megerősített eljárást köteles 

lefolytatni, ha egy játéknapon belül kétmillió forintot elérő vagy meghaladó értékű 

pénzügyi művelet végrehajtását kéri ügyfél; 

27) A megerősített ügyfél-átvilágítási eljárásra az előzőekben meghatározott általános ügyfél-

átvilágítási eljárás, valamint kockázatvizsgálat szabályai alkalmazandók a jelen fejezetben 

meghatározott eltérésekkel. 

28) A megerősített eljárás keretében a Pénzmosás Elleni Vezető – az általános ügyfél-

átvilágítási szabályokhoz képest – további információkat szerez az ügyfélről, az ügyfél 

pénzeszközei forrásának származásáról, a tervezett vagy végrehajtott tranzakció céljáról 

nyilvánosan elérhető adatbázisok és információk alapján, valamint ellenőrizni köteles az ily 

módon tudomására jutott információkat. A Pénzmosás Elleni Vezető az ily módon 

tudomására jutott tényekről, adatokról, körülményekről feljegyzést köteles készíteni, azokat 

a kockázatvizsgálat során értékelni, majd azt követően a XV.98. fejezetben 

meghatározottak szerint – ügyfél egyéb adataival együtt – megőrizni köteles. 

29) A megerősített ügyfél-átvilágítási eljárás hatálya alá tartozó fogadás alapján kifizetés 

teljesítésére csak a Pénzmosás Elleni Vezető jóváhagyását és a Fogadásszervező önálló 

képviseleti joggal rendelkező vezető tisztviselőjének írásbeli engedélyét követően kerülhet 

sor, amennyiben a megismert tények, adatok és körülmények és az elvégzett 

kockázatvizsgálat alapján pénzmosás, illetve terrorizmus finanszírozásának, dolog 

büntetendő cselekményből származásának lehetősége nem áll fenn. Amennyiben a 

pénzmosás, illetve terrorizmus finanszírozásának, dolog büntetendő cselekményből 

származásának lehetősége fennáll, úgy a Pénzmosás Elleni Vezető köteles bejelentést tenni 

a PEII-nek. 

30) Az ügyleti megbízás megerősített eljárásban történő teljesítéséhez kapcsolódó jóváhagyást 

és az engedélyt minden esetben visszakereshető és ellenőrizhető módon dokumentálni 

köteles a Pénzmosás Elleni Vezető. 
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XV.97. Kockázatértékelés, egyedi kockázatvizsgálat 

31) Az ügyfél-azonosítási kötelezettség hatálya alá tartozó valamennyi ügyfél vonatkozásában 

egyedi kockázatvizsgálatot kell lefolytatni az ügyfél-átvilágítás keretében. Az ügyfél-

azonosítás teljesítését követően és ügyfél-átvilágítás teljesítése alkalmával 

Fogadásszervező Pénzmosás Elleni Vezetője köteles az egyedi ügyben kockázatvizsgálatot 

végezni annak megállapítása érdekében, hogy fennáll-e az adott ügyfél vagy kifizetés 

teljesítése kapcsán pénzmosásra és/vagy terrorizmus finanszírozására, dolog büntetendő 

cselekményből származására utaló tény, adat vagy körülmény lehetősége. 

32) A kockázatvizsgálat alkalmával a Pénzmosás Elleni Vezető köteles megvizsgálni az ügyfél-

azonosítás során rögzített nyereményigazolást azok jellegével, összegével, ügyféllel 

kapcsolatos kockázatok alapján figyelemmel a következő szempontokra: 

a) Fogadásszervező és ügyfél között lebonyolított pénzforgalom;  

b) ügyfél jogviszonyon belül tanúsított magatartásai, folytatott tevékenységének súlya; 

c) minden egyéb olyan gyanús adat, tény vagy körülmény, amely Fogadásszervező ügyleti 

megbízásainak teljesítése során mint gyanús körülmény felmerül. 

d) A Pénzmosás Elleni Vezető által lefolytatott egyedi kockázatvizsgálatnak alkalmasnak 

kell lennie arra, hogy az ügyféllel kapcsolatban lefolytatott ügyfél-átvilágítás kiszűrje a 

szokatlan játékosi magatartásokat, illetve tranzakciókat, továbbá alkalmasnak kell 

lennie az ügyleti megbízás, illetve nyereményigazolás valóságtartalmának 

alátámasztására. 

33) A Pmt. 27. § (2) bekezdése alapján a Pénzmosás Elleni Vezető köteles a kockázatok 

megállapítása és értékelése céljából azonosítani és értékelni az ügyleti megbízás jellegével 

és összegével, az ügyféllel, termékkel, szolgáltatással, földrajzi területtel és alkalmazott 

eszközzel kapcsolatos kockázati tényezőket, és amennyiben eljárása során azt állapítja meg, 

hogy a pénzmosás és/vagy terrorizmus finanszírozásának gyanúja fennállhat, úgy a jelen 

dokumentumban meghatározott intézkedéseket köteles megtenni. Pénzmosás és 

terrorizmus finanszírozására utalhatnak a következő körülmények az ügyfél részéről: 

a) az ügyfél hamis személyazonosságot, vagy egyébként valótlan adatokat ad meg az 

ügyfél-azonosítás alkalmával, vagy ilyen valótlan adatokkal akarja magát 

nyilvántartásba vetetni; 

b) az ügyfél nem a saját nevében vesz részt a fogadáson; 

c) az ügyfél adataiban bekövetkező változásról ezen fejezet 5. pontban meghatározott 

határidőn belül nem tájékoztatja Fogadásszervezőt; 

d) az ügyfél stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik 

állam állampolgára, illetve innen származik; 

e) az ügyfél szerepel az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) Biztonsági Tanácsa 

és/vagy az Európai Unió pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseket tartalmazó 

listáján; 

f) az ügyfél tevékenysége során gyanús magatartást tanúsít (pl. gyakori kisebb összegű 

vesztés magas egyenleg mellett, egyenlegről gyakori kifizetés kérése kisebb összegű 

vesztések ellenére); 

g) az ügyfél ún. imitált játékot folytat, amelynek végén mindig nyereményigazolás 

kiállítását kéri; 
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h) a Fogadásszervező rendelkezésére álló adatok alapján egyértelműen megállapítható, 

hogy az ügyfél önállóan egyáltalán (fizikai vagy szellemi tényezők miatt) nem képes a 

fogadásban való részvételre; 

i) az ügyfél a távszerencsejátéknak nem minősülő, hírközlő eszköz és rendszer útján 

szervezett fogadás keretében játékosi egyenlegén illegális pénzösszeget helyez el, majd 

kisebb összegű veszteséget követően egyenlegéről kiutalást kezdeményez egy legális 

bankszámlaszámára, illetve minimális fogadási tevékenységet folytatva fenntartja 

egyenlege valódiságának látszatát, vagy regisztráció során megadottól eltérő 

azonosítóval rendelkező fizetési móddal kíván befizetést teljesíteni; 

j) ügyfél a távszerencsejátéknak nem minősülő, hírközlő eszköz és rendszerben kezelt 

egyenlege nem áll összhangban fogadási tevékenységével (pl. gyakori kifizetés kérése, 

amely összegében jelentősen meghaladja a fogadási értéket), illetve egyenlegén jóváírt, 

tétként meg nem tett bónuszok kifizetését kéri; 

k) az ügyfél egyidejűleg többször kíván magának játékosi egyenleget nyitni, akár 

személyesen, akár a távszerencsejátéknak nem minősülő, hírközlő eszköz és rendszer 

útján, akár eltérő, akár azonos IP címről, vagy a fogadásban való részvétele alkalmával 

derül ki, hogy több játékosi egyenleggel is rendelkezik; 

l) az ügyfél a távszerencsejátéknak nem minősülő, hírközlő eszköz és rendszerbe rövid 

időn belül, gyakran több ország területéről is bejelentkezik; 

m) az ügyfél a távszerencsejátéknak nem minősülő, hírközlő eszköz és rendszerben kezelt 

egyenlegét egyéb pénzügyi szolgáltatón (pl. PayPal, Webmoney) keresztül tölti fel vagy 

a befizetett pénzösszeg forrása egyébként gyanús, illetve annak eredetét nem lehet 

igazolni; 

n) az ügyfél által regisztrációja során megadott személyes adatai, illetve nyilvántartott – 

befizetésre és/vagy kifizetésre használt – bankkártya vagy hitelkártya adatai eltérnek 

egymástól, eltérő személyeket azonosítanak, illetve azt többen megosztva használják; 

o) az ügyfél a távszerencsejátéknak nem minősülő, hírközlő eszköz és rendszerben kezelt 

egyenlegéről másik ügyfél egyenlegére kíván pénzösszeget átvezettetni, vagy 

bankszámlaszámára kiutaltatni. 

34) Pénzmosás és terrorizmus finanszírozására utalhatnak a következő körülmények a 

Fogadásszervező alkalmazottai részéről: 

a) az alkalmazott meghamisítja, vagy megkísérli meghamisítani az ügyfélre, ügyfél 

egyenlegére vagy ügyfél tevékenységére vonatkozó (ügyfél-azonosított és egyéb) 

adatokat; 

b) az alkalmazott hivatalos kereteken kívül – fogadásra, illetve Fogadásszervező 

működésére vonatkozóan – tájékoztatást nyújt ügyfeleknek; 

c) az alkalmazott a távszerencsejátéknak nem minősülő, hírközlő eszköz és rendszerben 

kezelt ügyfél által befizetett egyenleget nyereményként könyveli el, illetve annak 

kifizetését kezdeményezi. 

35) A Pénzmosás Elleni Vezető az ügyfél-azonosítás hatálya alá tartozó valamennyi ügyfél 

vonatkozásában köteles kockázatérvényességi alapú egyedi kockázatvizsgálatot lefolytatni. 

A Fogadásszervező alkalmazottai részéről felmerülő kockázatok elbírálására ugyanez az 

eljárás alkalmazandó. Az egyedi kockázatvizsgálat során alkalmazandó aktuális belső 

kockázatértékelés, továbbá az ügyfél jogviszonyához kapcsolódó készpénz- és 
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ügyfélforgalom nagyságrendjét, a játékosi kör jellemzőit, a magyar tagállami, az uniós és a 

nemzetközi kockázatértékelés eredményét a Pénzmosás Elleni Vezető köteles figyelembe 

venni. 

XV.98. Adatvédelem 

36) Fogadásszervező, illetve a Pénzmosás Elleni Vezető a jelen Szabályzatban előírt 

kötelezettségei teljesítése körében birtokába került személyes adatot kizárólag a pénzmosás 

és terrorizmus finanszírozásának, dolog büntetendő cselekményből származása megelőzése 

és megakadályozása, valamint az ENSZ Biztonsági Tanács és az Európai Unió által 

elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseket tartalmazó listáján szereplő 

személyekkel való jogviszony létrejöttének elkerülése érdekében végrehajtandó feladatai 

céljából, azok ellátásához feltétlenül szükséges mértékben ismeri meg és kezeli. 

37) Fogadásszervező a birtokába jutott személyes adatot az ügyleti megbízás, illetve kifizetés 

teljesítésétől számított nyolc évig kezeli. 

38) Fogadásszervező birtokába jutott, személyes adatnak nem minősülő adatot, okiratokat és 

minden egyéb, ügyleti megbízás vagy a kifizetés teljesítésével kapcsolatos iratokat az 

ügyleti megbízás, illetve kifizetés teljesítésétől számított nyolc évig köteles megőrizni. Az 

iratok őrzését Fogadásszervező központi irattárában oly módon biztosítja a Pénzmosás 

Elleni Vezető, hogy ahhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, illetve a PEII (vagy 

egyéb hatóság) megkeresésére az iratok nyolc napon belül vissza tudja keresni. 

39) A jelen Szabályzat értelmében Fogadásszervező azon vezető tisztségviselője, illetve 

alkalmazottja, aki személyes adatot, illetve személyes adatnak nem minősülő adatot 

munkaköri feladatainak teljesítése körében kezel, köteles az így tudomására jutott 

információkat bizalmasan kezelni és azokat harmadik személy tudomására nem hozhatja. 
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XVI. Záró rendelkezések 

XVI.99. Jelen dokumentumban nem szabályozott kérdések 

Jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekben az I.1. pontban meghatározott 

jogszabályokon túl a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók. 
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XVII. Fogalomtár 

- Jackpot nyeremény: a fel nem vett nyeremények terhére a fogadásszervező Jackpot összeget 

ajánlhat föl egy vagy több általa kijelölt futam megjelölt fogadási típusára, amelyet a 

meghatározott fogadási forma nyereményalapjához ad hozzá. A jackpot összegével 

megemelt nyereményalap a nyertes fogadók között kerül felosztásra oly módon, hogy azt a 

kihirdetett és kifizetett nyeremény osztalék együttesen tartalmazza. 

- Lóversenyfogadás: agár- és lóversenyre történő totalizatőri rendszerű fogadás. A fogadás 

szóban és írásban egyaránt történhet. 

- Tét: a szerencsejátékban részvételre jogosító pénzösszeg. 

- Totalizatőri rendszerű fogadás: olyan fogadási forma, amelyben a tétek összeadódnak és 

ezen összegnek a Játéktervben meghatározott hányada, az ugyanott meghatározottak szerint 

kerül nyereményként szétosztásra. 

- Nemzetközi totalizatőr központ: a nemzetközi együttműködés keretében szerevezett 

fogadások esetében a tétek központi gyűjtésének és a nyeremények kiszámításának helye a 

francia PMU totalizatőr központjában. 

- Fogadó: az a fogadást kötő természetes személy vagy játékos, aki a fogadási összeg 

befizetésével a lóversenyfogadásra jogot szerzett. Fogadást kizárólag 18 évet betöltött 

személy köthet. 

- Fogadószelvény: A fogadást azonosító egyedi szelvény, mely minden olyan, a fogadásra 

vonatkozó adatot, információt tartalmaz, amely a fogadás, illetve nyerő fogadószelvény 

esetén a nyereményre való jogosultság és a nyeremény megállapításához szükséges. 

- Fogadási segédszelvény: olyan nyomtatvány, melynek segítségével a fogadó írásban 

köttetheti meg fogadását. A terminál a fogadási segédszelvényen megjelöltek szerint 

nyomtatja ki a fogadószelvényt. 

- Fogadásfelvételi hely: az a hely, ahol a fogadó a fogadásait megkötheti 

- Számítógépes rendszer: a játékmenetet, a játékos-azonosítást, a játékosi egyenlegek 

kezelését és az egyéb pénzügyi folyamatokat biztosító műszaki-informatikai berendezés és 

szoftver. 

- Nemzetközi együttműködés keretében szervezett lóversenyfogadás: különböző államokban 

székhellyel rendelkező szerencsejáték szervezők által közösen szervezett lóversenyfogadás, 

illetve totalizatőri rendszerű fogadás, amely esetén a különböző államban székhellyel 

rendelkező szerencsejáték szervezők mindegyike rendelkezik a székhelye szerinti államban 

az adott szerencsejáték szervezésére vonatkozó engedéllyel és a szervezők az 

együttműködés keretében az általuk önállóan gyűjtött tétekből közös nyereményalapot 

képeznek. 

- Szerver: a szerencsejáték műszaki-informatikai rendszer részét képező, adattárolásra és 

feldolgozásra szolgáló eszköz. 

- Tartalék ló/tartalék versenyző: a fogadó által kiválasztott versenyző, aki nem tartozik a 

fogadásában szereplő versenyzők közé, csak kiegészíti a fogadásukat. Akkor kerül a 
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fogadásban szereplő versenyzők közé, amikor azok közül egy a versenyben nem vesz részt 

(lejelentés).  

- Nagy összegű nyeremény: a 200.000 Ft vagy a fölötti nyeremény. 

- „BOX” fogadás: a fogadó az általa kiválasztott lovak egymás közötti összes variációját 

megjátssza. 

- Istálló fogadás: amennyiben az adott versenyen indulónak jelentett lovak közül, a 

totalizatőri rendszerű lóversenyfogadások szempontjából több lovat párnak minősítenek, 

ezek a lovak úgynevezett „istállót” alkotnak. 

- Óvás: amennyiben nyerőnek vélt fogadószelvényét a fogadásokat lebonyolító számítógép 

azonosítani nem tudja, vagy az a nyereményjegyzékben nem található. 

- Panasz: a nyereményigényt nem érintő megállapításokra vonatkozik. 

- Felszólamlás: amennyiben a fogadó a nyereményével, annak összegszerűségével nem ért 

egyet. 

- Töredék: A fogadási formánkénti és ezeknek megfelelő nyerő kombinációk, valamint az 

ezekre jutó nyerő találatok összegei miatt az egyes nyereményalapoknak az illető nyerők 

közti felosztásánál töredék keletkezik. 

- Hátralék lista: A versenynapon át nem vett nyeremények összege hátralék listára kerül. Az 

ilyen nyeremények a fogadásszervező bármely fogadásfelvételi helyén igényelhetők, az 

adott verseny nyereményének kihirdetésétől számított 60. napig, az igényléstől számítva a 

fogadásszervezőnek további 30 nap áll rendelkezésre a nyeremény kifizetésére. A 60. napig 

nem igényelt nyereményeket, illetve azok összegszerűségét nyilvántartják, külön számlán 

gyűjtik, majd nyereményekre fordítják.  

- Hivatalosan indulónak jelzett ló: az a ló, mely szerepel az adott futamra vonatkozó fogadási 

ajánlatban.  

- Ténylegesen indult ló: az a ló, mely hivatalosan indultnak volt tekinthető, azaz fogadási 

szempontból részt vett a versenyben. 

- Totalizatőr osztalék vagy nyeremény: Az egyes fogadási formára vonatkozó 

nyereményhányadot a fogadásszervező az adott fogadási forma szerinti találatokra fordítja. 

A fogadásszervező a nyerő tétre eső nyereményhányadot nyereményként számítja ki úgy, 

hogy fogadási formánként a felosztandó nyereményalapot osztja a fogadási formának 

megfelelő találatok összegével. A fogadásszervező a nyereményeket nettó összegben hirdeti 

és fizeti ki. 

- Fogadásszervező: Az MLFSZ, amely Magyarországon jogosult a totalizatőr jellegű 

lóversenyfogadások szervezésére. 
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XVIII. Mellékletek 

1. sz. melléklet: fogadási segédszelvények leírása 

2.a. sz. melléklet: nyereményigénylési lap (MLFSZ értékesítőhelyei) 

2.b. sz. melléklet: nyereményigénylési lap (SzZrt. értékesítőhelyei) 

2.c. sz. melléklet: felszólamlás, reklamáció (SzZrt. egyéb értékesítőhelyei, nem saját tulajdonú 

lottózói) 

3. sz. melléklet: nyerési esélyek 

4. sz. melléklet: nyereményalap felosztása holtverseny esetén 

5. sz. melléklet: amennyiben nincs nyerő találat, a nyereményalap felosztása, speciális esetek 

6. sz. melléklet: „formanyomtatvány az ügyfél-azonosítás elvégzéséhez” nyilatkozat 
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XVIII.100. - 1. sz. melléklet: fogadási segédszelvény leírása 
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XVIII.101. – 2. sz. mellékletek 

2.a. sz. melléklet: nyereményigénylési lap (MLFSZ értékesítőhelyei) 
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2.b. sz. melléklet: nyereményigénylési lap (SzZrt. értékesítőhelyei) 
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2.c. sz. melléklet: felszólamlás, reklamáció (SzZrt. egyéb értékesítőhelyei, nem saját 

tulajdonú lottózói) 
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XVIII.102. – 3. sz. melléklet: nyerési esélyek 

 



 

115 

XVIII.103. – 4. sz. melléklet: nyereményalap felosztása holtverseny esetén 

Helyezés / 

 Fogadási 

forma 

1. 2. 3. 4. 5. 
Nyerő 

kombinációk 

Sor-

rend 

Nyere-

ményalap 

felosztása 

TÉT 1-2     1 és 2 MS 2 

HELY (4 -> 7) 1-2     1 és 2 MS 2 

HELY (4 -> 7) 1 2-3    1,2 és 3 MS 3 

HELY (8+) 1-2 / 3   1,2 és 3 MS 3 

HELY (8+) 1 2-3 /   1,2 és 3 MS 3 

HELY (8+) 1 2 3-4   1,2,3 és 4 MS 4 

BEFUTÓ 1 -2 /    
1 2 SO és 

2 1 SO 
SO 2 

BEFUTÓ 1 2-3    
1 2 SO és 

1 3 SO 
SO 2 

BEFUTÓ TÉT 1-2     1 2 MS MS 2 

BEFUTÓ TÉT 1 2-3    
1 2 MS és 

1 3 MS 
MS 4 

BEFUTÓ 

HELY 
1-2 / 3   

1 2 MS, 

1 3 MS és 

2 3 MS 

MS 6 

BEFUTÓ 

HELY 
1 2-3 /   

1 2 MS, 

1 3 MS és 

2 3 MS 

MS 6 

BEFUTÓ 

HELY 
1 2 3-4   

1 2 MS, 

1 3 MS, 

2 3 MS, 

1 4 MS és 

2 4 MS 

MS 10 

HARMAS-

BEFUTÓ 
1-2 / 3   

1 2 3 SO és 

2 1 3 SO 
SO 2 

HARMAS-

BEFUTÓ 
1 2-3 /   

1 2 3 SO és 

1 3 2 SO 
SO 2 

HARMAS-

BEFUTÓ 
1 2 3-4   

1 2 3 SO és 

1 2 4 SO 
SO 2 

TRIO 1-2 / 3   1 2 3 MS MS 6 
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Helyezés / 

 Fogadási 

forma 

1. 2. 3. 4. 5. 
Nyerő 

kombinációk 

Sor-

rend 

Nyere-

ményalap 

felosztása 

TRIO 1 2-3 /   1 2 3 MS MS 6 

TRIO 1 2 3-4   
1 2 3 MS és 

1 2 4 MS 
MS 12 

2 a 4-ből 1-2 / 3 4  

1 2 MS, 

1 3 MS, 

2 3 MS, 

1 4 MS, 

2 4 MS és 

3 4 MS 

MS 12 

2 a 4-ből 1 2-3 / 4  

1 2 MS, 

3 MS, 

2 3 MS, 

1 4 MS, 

2 4 MS és 

3 4 MS 

MS 12 

2 a 4-ből 1 2 3-4 /  

1 2 MS, 

1 3 MS, 

2 3 MS, 

1 4 MS, 

2 4 MS és 

 3 4 MS 

MS 12 

2 a 4-ből 1 2 3 4-5  

1 2 MS, 

1 3 MS, 

2 3 MS, 

1 4 MS, 

2 4 MS, 

3 4 MS, 

1 5 MS, 

2 5 MS és 

3 5 MS 

MS 18 

MULTI 1-2 / 3 4  

1 2 3 4 MS 

(Multi 4, 5, 6, 

7) 

MS 24 

MULTI 1 2-3 / 4  

1 2 3 4 MS 

(Multi 4, 5, 6, 

7) 

MS 24 
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Helyezés / 

 Fogadási 

forma 

1. 2. 3. 4. 5. 
Nyerő 

kombinációk 

Sor-

rend 

Nyere-

ményalap 

felosztása 

MULTI 1 2 3-4 /  

1 2 3 4 MS 

(Multi 4, 5, 6, 

7) 

MS 24 

MULTI 1 2 3 4-5  

1 2 3 4 MS 

(Multi 4, 5, 6, 

7) 

1 2 3 5 MS 

(Multi 4, 5, 6, 

7) 

MS 48 

MINI MULTI 1-2 / 3 4  
1 2 3 4 MS 

(Multi 4, 5, 6) 
MS 24 

MINI MULTI 1 2-3 / 4  
1 2 3 4 MS 

(Multi 4, 5, 6) 
MS 24 

MINI MULTI 1 2 3-4 /  
1 2 3 4 MS 

(Multi 4, 5, 6) 
MS 24 

MINI MULTI 1 2 3 4-5  

1 2 3 4 MS 

(Multi 4, 5, 6) 

1 2 3 5 MS 

(Multi 4, 5, 6) 

MS 48 

NEGYES-

BEFUTÓ 
1-2 / 3 4  

1 2 3 4 SO és 

2 1 3 4 SO 
SO 2 

NEGYES-

BEFUTÓ 
1 2-3 / 4  

1 2 3 4 SO és 

1 3 2 4 SO 
SO 2 

NEGYES-

BEFUTÓ 
1 2 3-4 /  

1 2 3 4 SO és 

1 2 4 3 SO 
SO 2 

NEGYES-

BEFUTÓ 
1 2 3 4-5  

1 2 3 4 SO és 

1 2 3 5 SO 
SO 2 

KOMBI 3 1-2 / 3   

1 2 3 SO, 

2 1 3 SO 

1 2 3 SN 

SO & 

SN 
6 

KOMBI 3 1 2-3 /   

1 2 3 SO, 

1 3 2 SO 

 1 2 3 SN 

SO & 

SN 
6 

KOMBI 3 1 2 3-4   1 2 3 SO, 

1 2 4 SO  

SO & 

SN 
12 
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Helyezés / 

 Fogadási 

forma 

1. 2. 3. 4. 5. 
Nyerő 

kombinációk 

Sor-

rend 

Nyere-

ményalap 

felosztása 

1 2 3 SN, 

1 2 4 SN 

KOMBI 3 1-2 / 3   

1 2 3 SO, 

2 1 3 SO 

1 2 3 SN 

SO & 

SN 
6 

KOMBI 3 1 2-3 /   

1 2 3 SO, 

1 3 2 SO 

1 2 3 SN 

SO & 

SN 
6 

KOMBI 3 1 2 3-4   

1 2 3 SO, 

1 2 4 SO, 

1 2 3 SN, 

1 2 4 SN 

SO & 

SN 
12 

KOMBI 4 1-2 / 3 4  

1 2 3 4 SO, 

2 1 3 4 SO 

1 2 3 4 SN 

SO & 

SN 
24 

KOMBI 4 1 2-3 / 4  

1 2 3 4 SO, 

1 3 2 4 SO 

1 2 3 4 SN 

SO & 

SN 
24 

KOMBI 4 1 2 3-4 /  

1 2 3 4 SO, 

1 2 4 3 SO 

1 2 3 4 SN 

SO & 

SN 
24 

KOMBI 4 1 2 3 4-5  

1 2 3 4 SO, 

1 2 3 5 SO 

1 2 3 4 SN, 

1 2 3 5 SN 

SO & 

SN 
48 

KINCSEM+ 1-2 / 3 4 5 

1 2 3 4 5 SO, 

2 1 3 4 5 SO 

1 2 3 4 5 SN 

SO & 

SN 
120 

KINCSEM+ 1 2-3 / 4 5 

1 2 3 4 5 SO, 

1 3 2 4 5 SO 

1 2 3 4 5 SN 

SO & 

SN 
120 

KINCSEM+ 1 2 3-4 / 5 

1 2 3 4 5 SO, 

1 2 4 3 5 SO 

1 2 3 4 5 SN 

SO & 

SN 
120 
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Helyezés / 

 Fogadási 

forma 

1. 2. 3. 4. 5. 
Nyerő 

kombinációk 

Sor-

rend 

Nyere-

ményalap 

felosztása 

KINCSEM+ 1 2 3 4-5 / 

1 2 3 4 5 SO, 

1 2 3 5 4 SO 

1 2 3 4 5 SN 

SO & 

SN 
120 

KINCSEM+ 1 2 3 4 5-6 

1 2 3 4 5 SO, 

1 2 3 4 6 SO 

1 2 3 4 5 SN, 

1 2 3 4 6 SN 

SO & 

SN 
240 

TOP 5 1-2 / 3 4 5 1 2 3 4 5 MS MS 120 

TOP 5 1 2-3 / 4 5 1 2 3 4 5 MS MS 120 

TOP 5 1 2 3-4 / 5 1 2 3 4 5 MS MS 120 

TOP 5 1 2 3 4-5 / 1 2 3 4 5 MS MS 120 

TOP 5 1 2 3 4 5-6 

1 2 3 4 5 MS 

és 1 2 3 4 6 

MS 

MS 240 

 

Jelmagyarázat 

SO: a helyes sorrendet tartalmazó kombináció 

SN: nem helyes sorrendet tartalmazó kombináció 

MS: összes nyerő kombináció a helyes sorrend nélkül 
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XVIII.104. – 5. sz. melléklet: amennyiben nincs nyerő találat, a nyereményalap 

felosztása, speciális esetek (1-2-3-4-5-6 befutási sorrendben) 

Fogadás Fizető 

kombináció(k) 

Speciális esetek Megjegyzések 

TÉT és TÉT 

Joker 

E SN 

R SN 

a) Visszafizetés Joker szabály: 

amennyiben a fogadó 

Joker fogadást 

vásárolt, úgy a 

szelvényén lévő 1 és 

1000 közötti 

konstanssal kell 

szorozni a 

nyereményét. 

HELY és 

HELY Joker 

VSZ < 4 

Visszafizetés 

 

4 <= VSZ < 8 

1 SN 

2 SN 

R SN 

 

VSZ >= 8 

1 SN 

2 SN 

3 SN 

R SN 

a) Visszafizetés Joker szabály: 

amennyiben a fogadó 

Joker fogadást 

vásárolt, úgy a 

szelvényén lévő 1 és 

1000 közötti 

konstanssal kell 

szorozni a 

nyereményét. 

BEFUTÓ TÉT 1 2 SN 

1 R SN (S) 

R R SN 

a) 1 3 SN 

b) 2 3 SN 

c) Visszafizetés 

1-R kombináció 

osztalékát TÉT 

fogadás alapján kell 

meghatározni, 

egyesével. 

BEFUTÓ 

HELY 

1 2 SN 

1 3 SN 

2 3 SN 

1 R SN (S) 

2 R SN (S) 

R R SN 

a) Visszafizetés  1-R, 2-R kombináció 

osztalékát HELY 

fogadás alapján kell 

meghatározni. 
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Fogadás Fizető 

kombináció(k) 

Speciális esetek Megjegyzések 

BEFUTÓ 1 2 SO  

1 R SN 

R R SN 

a) 1 2 NHS 

b) 1 3 SO 

c) 3 1 SO 

d) 2 3 SO 

e) 3 2 SO 

f) Visszafizetés 

 

TRIO 1 2 3 SN 

1 2 R SN 

1 R R SN 

R R R SN 

Amikor a TRIO, a 

HÁRMASBEFUTÓ és a 

NÉGYESBEFUTÓ egy 

futamban érvényesül: 

 

a) 

TRIO 1 2 x SN 

TRIO 1 2 R SN 

HÁRMASBEFUTÓ 1 2 x SO 

HÁRMASBEFUTÓ 1 2 R SO 

NÉGYESBEFUTÓ 1 2 3 x SO 

NÉGYESBEFUTÓ 1 2 3 R SO 

 

b) 

TRIO 1 x x SN 

TRIO 1 x R SN 

TRIO 1 R R SN 

HÁRMASBEFUTÓ 1 x x SO 

HÁRMASBEFUTÓ 1 x R SO 

HÁRMASBEFUTÓ 1 R R SO 

NÉGYESBEFUTÓ 1 2 x x SO 

NÉGYESBEFUTÓ 1 2 x R SO 

NÉGYESBEFUTÓ 1 2 R R SO 

 

c) Visszafizetés 

 

A TRIO, a 

HÁRMASBEFUTÚ 

és a 

NÉGYESBEFUTÓ 

osztalékszámítása 

összefügg. 
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Fogadás Fizető 

kombináció(k) 

Speciális esetek Megjegyzések 

HÁRMAS-

BEFUTÚ 

1 2 3 SO 

1 2 R SO 

R 1 2 SO 

1 R 2 SO 

1 R R SN 

R R R SN 

Amikor HÁRMASBEFUTÓ & 

NÉGYESBEFUTÓ egy 

futamban érvényesül: 

 

a) HÁRMASBEFUTÓ 1 2 x 

SO 

HÁRMASBEFUTÓ 1 2 R SO 

NÉGYESBEFUTÓ 1 2 3 x SO 

NÉGYESBEFUTÓ 1 2 3 R SO 

 

b) HÁRMASBEFUTÓ 1 x x 

SO 

HÁRMASBEFUTÓ 1 x R SO 

HÁRMASBEFUTÓ 1 R R SO 

NÉGYESBEFUTÓ 1 2 x x SO 

NÉGYESBEFUTÓ 1 2 x R SO 

NÉGYESBEFUTÓ 1 2 R R SO 

 

c) Visszafizetés 

 

A TRIO, a 

HÁRMASBEFUTÚ 

és a 

NÉGYESBEFUTÓ 

osztalékszámítása 

összefügg. 
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Fogadás Fizető 

kombináció(k) 

Speciális esetek Megjegyzések 

NÉGYES-

BEFUTÓ 

1 2 3 4 SO 

1 2 3 R SO 

1 2 R 3 SO 

1 R 2 3 SO 

R 1 2 3 SO 

1 2 R R SO 

R 1 2 R SO 

R R 1 2 SO 

1 R 2 R SO 

1 R R 2 SO 

R 1 R 2 SO 

Y R R R SN 

Amikor csak TRIO fogadás van 

a versenyre, nincs 

HÁRMASBEFUTÓ, sem 

NÉGYESBEFUTÓ: 

 

a) TRIO 1 2 x SN 

TRIO 1 2 R SN 

 

b) TRIO 1 x x SN 

TRIO 1 x R SN 

TRIO 1 R R SN 

 

c) Visszafizetés 

 

Amikor csak 

HÁRMASBEFUTÚ fogadás 

van a versenyre, nincs TRIO, 

sem NÉGYESBEFUTÓ: 

 

a) HÁRMASBEFUTÓ 1 2 x 

SO 

 HÁRMASBEFUTÓ 1 2 R SO 

 

b) HÁRMASBEFUTÓ 1 x x 

SO 

HÁRMASBEFUTÓ 1 x R SO 

HÁRMASBEFUTÓ 1 R R SO 

 

c) Visszafizetés 

 

Amikor csak 

NÉGYESBEFUTÓ fogadás 

van a versenyre, nincs 

HÁRMASBEFUTÓ, sem 

TRIO: 

 

a) NÉGYESBEFUTÓ 1 2 3 x 

SO 

NÉGYESBEFUTÓ 1 2 3 R SO 

 

b) NÉGYESBEFUTÓ 1 2 x x 

SO 

NÉGYESBEFUTÓ 1 2 x R SO 

NÉGYESBEFUTÓ 1 2 R R SO 

 

c) Visszafizetés 

A TRIO, a 

HÁRMASBEFUTÚ 

és a 

NÉGYESBEFUTÓ 

osztalékszámítása 

összefügg. 
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Fogadás Fizető 

kombináció(k) 

Speciális esetek Megjegyzések 

MULTI 1 2 3 4 SN 

1 2 3 4 R SN 

1 2 3 4 R R SN 

1 2 3 4 R R R 

SN 

 

1 2 3 4 x SN 

1 2 3 4 x R SN 

1 2 3 4 x R R 

SN 

 

1 2 3 4 x x SN 

1 2 3 4 x x R 

SN 

 

1 2 3 4 x x x 

SN 

 

x x x R SN 

x x x R R SN 

x x x R R R SN 

x x x R R R R 

SN 

 

 

a) 1 2 3 5 SN 

1 2 3 5 R SN 

1 2 3 5 R R SN 

1 2 3 5 R R R SN 

1 2 3 5 x SN 

1 2 3 5 x R SN 

1 2 3 5 x R R SN 

1 2 3 5 x x SN 

1 2 3 4 x x R SN 

1 2 3 5 x x x SN 

  

b) 1 2 4 5 SN 

1 2 4 5 R SN 

1 2 4 5 R R SN 

1 2 4 5 R R R SN 

1 2 4 5 x SN 

1 2 4 5 x R SN 

1 2 4 5 x R R SN 

1 2 4 5 x x SN 

1 2 4 5 x x R SN 

1 2 4 5 x x x SN 

  

c) 1 3 4 5 SN 

1 3 4 5 R SN 

1 3 4 5 R R SN 

1 3 4 5 R R R SN 

1 3 4 5 x SN 

1 3 4 5 x R SN 

1 3 4 5 x R R SN 

1 3 4 5 x x SN 

1 3 4 5 x x R SN 

1 3 4 5 x x x SN 

 

d) 2 3 4 5 SN 

2 3 4 5 R SN 

2 3 4 5 R R SN 

2 3 4 5 R R R SN 

2 3 4 5 x SN 

2 3 4 5 x R SN 

2 3 4 5 x R R SN 

2 3 4 5 x x SN 

2 3 4 5 x x R SN 

2 3 4 5 x x x SN 

 

e) Visszafizetés 
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Fogadás Fizető 

kombináció(k) 

Speciális esetek Megjegyzések 

MINI  

MULTI 

1 2 3 4 SN 

1 2 3 4 R SN 

1 2 3 4 R R SN 

 

1 2 3 4 x SN 

1 2 3 4 x R SN 

 

1 2 3 4 x x SN 

 

x x x R SN 

x x x R R SN 

x x x R R R SN 

 

 

a) 1 2 3 5 SN 

1 2 3 5 R SN 

1 2 3 5 R R SN 

1 2 3 5 x SN 

1 2 3 5 x R SN 

1 2 3 5 x x SN 

  

b) 1 2 4 5 SN 

1 2 4 5 R SN 

1 2 4 5 R R SN 

1 2 4 5 x SN 

1 2 4 5 x R SN 

1 2 4 5 x x SN 

  

c) 1 3 4 5 SN 

1 3 4 5 R SN 

1 3 4 5 R R SN 

1 3 4 5 x SN 

1 3 4 5 x R SN 

1 3 4 5 x x SN 

 

d) 2 3 4 5 SN 

2 3 4 5 R SN 

2 3 4 5 R R SN 

2 3 4 5 x SN 

2 3 4 5 x R SN 

2 3 4 5 x x SN 

 

e) Visszafizetés 

 

2 a 4-ből és 

 2 a 4-ből Joker 

1 2 SN 

1 3 SN 

1 4 SN 

2 3 SN 

2 4 SN 

3 4 SN 

1 R SN 

2 R SN 

3 R SN 

4 R SN 

R R SN 

a) Visszafizetés 

 

Joker szabály: 

amennyiben a fogadó 

Joker fogadást 

vásárolt, úgy a 

szelvényén lévő 1 és 

1000 közötti 

konstanssal kell 

szorozni a 

nyereményét. 

KOMBI 3 1 2 3 SO 

1 2 3 NHS 

1 2 R SN 

1 R R SN 

R R R SN 

a) 2 osztalék SO 

SN, NHS 

 

b) Visszafizetés 
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Fogadás Fizető 

kombináció(k) 

Speciális esetek Megjegyzések 

KOMBI 4 1 2 3 4 SO 

1 2 3 4 NHS 

 

1 2 3 x SN 

1 2 3 R SN 

 

x x R R SN 

x R R R SN 

R R R R SN 

 

a) 1 2 4 x SN 

1 2 4 R SN 

1 3 4 x SN 

1 3 4 R SN 

2 3 4 x SN 

2 3 4 R SN 

 

b) 1 2 x x SN 

1 3 x x SN 

2 3 x x SN 

 

c) Visszafizetés 

 

KINCSEM+ 1 2 3 4 5 SO 

1 2 3 4 5 NHS 

 

1 2 3 4 x SN 

1 2 3 4 R SN 

 

1 2 3 x x SN 

1 2 3 x R SN 

1 2 3 R R SN 

 

x x R R R SN 

x R R R R SN 

R R R R R SN 

 

Visszafizetés 

 

 

 

Jelmagyarázat 

Y: Azok a versenyzők, melyek a hivatalos fogadási ajánlatban megjelentek 

R: Nem induló versenyzők (azok a versenyzők, melyek a hivatalosan lejelentésre kerültek) 

x: Futamban induló versenyzők (azok a versenyzők, melyek a versenyben a versenyszervező 

által hivatalosan indultként kezeltek) 

Ebből következik, hogy Y = R + x. 

 

 

A szürke alapszínű táblázat cellák egy cellaként kezelendőek. 

 

E: a versenyt hivatalosan megnyerő versenyző 

SO: a helyes sorrendet tartalmazó kombináció 

SN: nem helyes sorrendet tartalmazó kombináció 

NHS: a helyes sorrendet nem tartalmazó, a nem helyes befutási sorrendet tartalmazó 

szelvények 

VSZ = a hivatalos fogadási ajánlatban indulónak jelzett versenyzők száma 

 

Nyerő kombinációk: zöld (SO), kék (SN) és cián (NHS). 

Névértéken kifizetésre kerülő kombinációk piros 
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XVIII.105. – 6. sz. melléklet: Formanyomtatványok az ügyfél-azonosítás 

elvégzéséhez (belföldi) 
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