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I. FEJEZET - BEVEZETÉS 
 

 

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 

 

2) A LÓVERSENY FOGALMA, MEGHATÁROZÁSA 
 

 A lóverseny fogalma alatt a jelen Játéktervben felsorolt ló-, agár- és lovasversenyeket kell érteni. A 

Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. nemzetközi együttműködés keretében kötött partneri szerződés 

alapján az alábbi lóversenyekre szervez és bonyolít fogadásokat: 

a) Galopp 

b) Ügető 

c) Gát 

d) Akadály 

e) Poroszka 

f) Bemutató jellegű, egyéb versenyek  

 

3) A LÓVERSENYFOGADÁS FOGALMA 
 

 Lóversenyfogadásnak minősül a versenyben résztvevőkre és eseményekre történő, azaz a lóversenyek 

várható eredményeire történő fogadás a jelen Játékterv és kapcsolódó Részvételi Szabályzat alapján. 

A Játékterv a totalizatőr rendszerű fogadásra vonatkozik. 

 A totalizatőr rendszerű lóversenyfogadásoknál a fogadásszervező, a nemzetközi együttműködés 

keretében kötött partneri szerződés alapján, az alábbi fogadási formákat tartja játékkínálatában: 



14 

a) TÉT fogadás 

b) HELY fogadás 

c) BEFUTÓ fogadás 

d) HÁRMASBEFUTÓ fogadás 

e) BEFUTÓ TÉT fogadás 

f) BEFUTÓ HELY fogadás 

g) TRIO fogadás 

h) KINCSEM + fogadás 

A Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. a felsorolt játékformákat az egyes szerencsejátékok 
engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005 
(X.21.) PM rendelet figyelembevételével üzemelteti. A fogadási ajánlat tartalmazza azon fogadási formákat, 
melyek az adott fogadási eseményen elérhetőek. 

 

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 partner országokban működő fogadásszervezők, 

Magyarországon a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. (továbbiakban MLFSZ) ez alapján, hirdetik ki és 

fizeti 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 fogadásszervező az I. fejezet 3. pont a) – h) 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. 
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5) A MEGTETT FOGADÁSI ÖSSZEGEK KÖZPONTOSÍTÁSA, ÖSSZEGZÉSE, AZ OSZTALÉKOK 

KISZÁMÍTÁSA 
 

A tagországok fogadás felvételi 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 

XI. 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. 

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 X. 

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 fax útján) haladéktalanul értesíti a PARTNER fogadásszervezőket annak 

érdekében, hogy a PARTNER fogadásszervező felfüggessze a totalizatőr rendszerű fogadások elfogadását. 
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6) A LÓVERSENYEKRŐL ÁLTALÁBAN 
 

 A versenyeket a versenyszervezők saját versenyszabályzatuk alapján rendezik és bonyolítják. 

 A Játékterv és a kapcsolódó 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. 

II. FEJEZET – A FOGADÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTEL RÉSZLETES 

SZABÁLYAI 
 

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 

partner országok 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. 

 

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 Kft. is fenn tartja a jogot a hivatalos fogadási ajánlatban történt változtatásokra, 
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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 az élő televíziós közvetítésen és a hivatalos 

weboldalán (www.lovifogadas.hu)  keresztül közli a fogadókkal. 

 

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 partner országok 

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 a IX. fejezet részletezi. 

 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.  

A fogadások lezárásának összesített folyamata 

I. A versenypályán érvényes indítással elindul a futam. 

II. Az érvényes indításról hírközlő csatorna útján (Equidia tévé csatorna) értesül a PMU Központi 

Információs Rendszerét működtető operátor. 

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

IV. A szinkronizálást végző interfész továbbítja a lezárás tényét a partner országok fogadásszervezői által 

működtetett totalizatőr központokba. 

V. A partner fogadásszervező totalizatőr központja továbbítja a lezáró jelet a fogadóhelyeken üzemelő 

terminálokhoz. 

VI. 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. 
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A nemzetközi együttműködés keretében szerevezett fogadások esetében a nyeremények kiszámítása a 

PMU nemzetközi totalizatőr központjában történik. 

Az osztalékszámítás és kifizetés összesített folyamata 

I. A versenypályán hivatalossá válik a végeredmény 

II. Erről a versenyszervező hivatalos értesítést küld a PMU részére 

III. A PMU Központi Információs Rendszerében rögzítik a befutási sorrendet 

IV. A PMU Központi Információs Rendszerében kiszámításra kerülnek a nyereményosztalékok 

V. Az osztalékszámítás után a partner országok fogadási hálózatában elfogadásra kerülnek a nyertes 

fogadószelvények.  

VI. Az esemény napján kiváltott nyereményeket a PMU Központi Információs Rendszere rögzíti. 

VII. Az esemény napján fel nem vett nyeremények listáját a PMU Központi Információs Rendszere a 

nap végén megküldi külön-külön a partner fogadásszervezők totalizatőr központjába. 

VIII. A esemény napját követően kiváltott nyereményeket a partner fogadásszervező központi szervere 

rögzíti és tartja nyilván. 

 

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. 

 

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. 

12)  A FOGADÁSOK MEGKÖTÉSÉNEK IDŐPONTJA 
 

  Fogadást 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:  
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- 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 (Infocentre és 

Equidia tv csatorna) keresztül értesül, majd a fogadások idő előtti lezárásáról az MLFSZ hivatalos weboldalán 

(www.lovifogadas.hu) keresztül, valamint a fogadóhelyeken és a internetes oldalon sugárzott élő közvetítésben 

az értesítést követően azonnal, de legkésőbb a lezárást követő 30 percen belül tájékoztatja a fogadókat. 

 

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. 

 

14)  A FOGADÁSOK MEGKÖTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI 
 

 A fogadó a fogadásait az MLFSZ hivatalos honlapján (www.lovifogadas.hu) közzétett fogadás felvételi 

helyeken kötheti meg. 

 

15)  A FOGADÁS FELVÉTELI 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 állami adóhatóság felé elektronikusan bejelenti. 

16)  A FOGADÓK A 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.   

http://www.lovifogadas.hu/
http://www.lovifogadas.hu/
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A fogadási ajánlat az MLFSZ hivatalos weboldalán (www.lovifogadas.hu) jelenik meg legkésőbb a fogadási 

esemény kezdete előtt 24 órával. A fogadási ajánlatot az MLFSZ a fogadás felvételi helyeken, az adott fogadási 

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

fogadók külön kérésére rendelkezésükre 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 weboldalán (www.lovifogadas.hu) keresztül értesíti a fogadókat, a törlés 

szükségességét indokoló tény tudomására jutását követően haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutását 

követően két órán belül.   

 

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 magyar nyelvű 

közvetítésben folyamatosan zajlik, amelyben az MLFSZ a vonatkozó eseményről történő tudomásszerzést 

követően azonnal, de legkésőbb 30 percen belül értesíti a fogadókat. 

 

18)  RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT 
 

 A fogadás felvételi helyeken, valamint az MLFSZ hivatalos weboldalán (www.lovifogadas.hu) a 

fogadóközönség rendelkezésére áll a fogadható fogadási formáknak megfelelő Részvételi Szabályzat. 

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

Szabályzat érhető el. 

 

 

19)  TÁJÉKOZTATÁS  
 

 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.  

http://www./
http://www.lovifogadas.hu/
http://www.lovifogadas.hu)/
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A fogadási ajánlatban az adott fogadási eseményről az alábbi adatokat kell közölni: 

 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 formák felsorolása 

 és egyéb, a fogadásokat segítő információk. 

 

A fogadások lebonyolítására használt, MLFSZ által üzemeltetett terminálokon a számítógépes rendszer által 

közzétett adatok az alábbiak: 

 a fogadási eseményen résztvevő lovak programszáma 

 a fogadási eseményen fogadható fogadási formák felsorolása 

 a fogadási esemény ideje (év/hónap/nap) 

 a fogadási esemény indítását követően a fogadás lezárásának (futam indításának) pontos 

ideje (óra/perc/mp)  

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. 

 

20)  A FOGADÓ 
 

 A fogadó a fogadást kötő természetes személy (fogadó, játékos).  
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Fogadást kizárólag 18. évet betöltött személy köthet.  

 Nem köthetnek fogadást: 

a) a versenyben résztvevők (hajtó, zsoké, idomár) 

b) az MLFSZ alkalmazottjai 

c) a verseny lebonyolításában közvetlenül részt vevő személyek 

d) a Ló- és Agárversenyzést Felügyelő Bizottság és a verseny zsűri (Versenyintézőség) tagjai 

e) közeli hozzátartozói az a) – d) pontokban leírt személyeknek. 

 

21)  LÓVERSENYEK NYILVÁNOSSÁGA 
 

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

foglaltaknak.  

 

22)  A FOGADÓ ADATAINAK KEZELÉSE 
 

 A fogadás felvételi helyeken kötött fogadások név nélkül, vagy Játékoskártya használatával történnek.  

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. 

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. jelenleg nem kínálja fel. A játékoskártya használatát az 

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

bevezetést, megszüntetést, szüneteltetést, illetve újrakezdést megelőzően a SZEF részére bejelenti és a fogadók 

számára meghirdeti. 

 

Az alábbi esetekben: 

 nyeremények kifizetése 

 fogadó részéről történő felszólamlás 

 fogadó részéről történő óvás 

 fogadó részéről történő panasz 

szükséges a fogadó adatainak (pl. név, lakcím, e-mail, telefonszám, bankszámlaszám) használata. 
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 Az MLFSZ az így tudomására jutott adatok kezelését a mindenkori érvényes jogszabályok betartásával 

végzi. 

 

23)  HITELNYÚJTÁS 
 

 Az MLFSZ a fogadók (játékosok) részére kölcsönt (hitelt) nem nyújthat. 

  

III. FEJEZET – A FOGADÁSSZERVEZŐ ÉS A JÁTÉKOS KÖZÖTTI –

MEGÁLLAPODÁS MÓDJA 
 

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 ennek ellenében bizonylatot (fogadószelvényt) kap. 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, hogy 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) 

 A fogadás érvénytelen, ha a Részvételi Szabályzatban előírt feltételek megsértésével, vagy kijátszásával 

történik (pl. fogadószelvény nem valódi). 

  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 a hatóságoknál (rendőrség, ügyészség, egyéb hatóság, bíróság). A feltételezhetően jogsértést 

vagy mulasztást elkövető fogadók nyereményének kifizetése vagy befizetett tétjeinek visszafizetése 
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felfüggeszthető a rendőrségi, ügyészségi, egyéb hatósági, bírósági eljárás jogerős lezárultáig. A nyeremények 

kifizetésének, illetve a befizetett tétek 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. 

25)  A FOGADÁS MEGKÖTÉSÉNEK FORMÁI  
 

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. értékesítőhelyein 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. 

 

c) 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 maga kiválasztani, az 
adott kombinációban résztvevő többi lovat a fogadási rendszer választja ki. 
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d) Tartalék ló használata 

 A fogadóknak, lehetőségük van néhány olyan fogadási forma esetében, amelynek szabályzata 

erre lehetőséget nyújt, a fogadásukat alkotó lovak kijelölésén kívül tartalék ló kijelölésére is, amely az 

alábbiakban meghatározott módon kiegészíti fogadásukat. 

 Ha a fogadó számítógéppel segítve köt fogadást, fogadása automatikusan tartalmazza a 

kombinációs játék esetében egy tartalék ló kijelölését. 

 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. 
 
 

26)  A LEGKISEBB FOGADHATÓ ALAPTÉT  
 

 A legkisebb fogadható összeg (alaptét) a I. fejezet 3. a) - g) fogadási formáknál egységesen 300 Ft, míg 

a I. fejezet 3. h) fogadási forma esetében 600 Ft. 

 

27)  A LEGNAGYOBB FOGADHATÓ ALAPTÉT 



26 

 

 Az egyes fogadásoknál a legnagyobb fogadható alaptét a különböző fogadási módoknál egységesen 

65.000 Ft. 

 

28) A FOGADÁS ÉRVÉNYTELENÍTÉSÉNEK IDEJE 
  

 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.  

 

29)  A FOGADÓ KÖTELEZETTSÉGEI 
 

 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. 

 

30)  A FOGADÓSZELVÉNYEK FOGYASZTÓI ÁRA 
 

A vásárolható fogadószelvény minimális ára az I. fejezet 3. pont a) – g) fogadási típusok esetében 300 Ft, míg az 

I. fejezet 3. pont h) fogadási típus esetében minimum 600 Ft.  

 

 

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. 
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 A BEFUTÓ, BEFUTÓ TÉT, BEFUTÓ HELY, HÁRMASBEFUTÓ és TRIO, 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. 

 

 

 

 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+ 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, a terminál kezelője 

ezért nem kötelezhető annak használatára. 

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. 

  

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.  

 

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. 

 

34)  A FOGADÓSZELVÉNY LEÍRÁSA 
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 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.  

35)  A FOGADÓSZELVÉNY AZONOSÍTÁSA 
 

 A fogadószelvények azonosítása elsősorban a fogadószelvények azonosítószáma és vonalkódja alapján 

történik. 

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

megállapítása, a nyeremény kifizetése esetén) a fogadószelvény a fogadás felvételi hely típusa szerinti terminál 

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. 

 

36)  ÉRVÉNYES FOGADÓSZELVÉNYRE KIFIZETÉSKOR NYOMTATANDÓ INFORMÁCIÓK  
 

 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 leellenőrzi, 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 kijelzi, 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.  

 

 

http://www.lovifogadas.hu/
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37)  A FOGADÓSZELVÉNNYEL KAPCSOLATOS MŰVELETEK NAPLÓZÁSA 
 

 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 

 

38)  A FOGADÓSZELVÉNNYEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK  
 

 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. 

 

39)  A FOGADÓSZELVÉNYEN SZEREPLŐ ADATOK JELENTÉSE 
 

39.1 Az MLFSZ által üzemeltetett terminálok által nyomtatott fogadószelvényeken szereplő adatok: 

  fogadószelvény hátoldalán (előnyomtatott): 

 a fogadásszervező neve 

 a fogadásszervező székhelye 

 hátoldali tájékoztató 

 A fenti jellemzőkkel ellátott fogadószelvény hátoldala az 1a. sz. ábrán található. A fogadószelvény 

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

ismételve úgy, hogy minden egyes fogadószelvényre legalább egyszer olvashatóan rákerüljön. 
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Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. 

1101 Budapest, Albertirsai u. 2-4.    

Adószám: 10929001-1-42   

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.    

Szerencsejátékban 18 éven aluli személyek nem vehetnek részt.  

1a. sz. ábra 

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) 
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h) Rendszer indítás dátuma (nnhhéé) 

i) Rendszer azonosítója (00.24.) 

j) Az adott tranzakció száma 

k) Kulcsszám (tikett ellenőrző számsor)  

 

 -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 fogadószelvényen, akkor ennek a 

 jelölése (a fogadási formáknak megfelelően ott külön részletezve) 

 -11- a fogadószelvény generált sorszáma 

 -12- a fogadószelvény azonosító vonalkódja 

-13- a Plusz szám (csak Kincsem+ játék esetében) 

-14-  az adott napi Kincsem+ futamra érvényes Jackpot összege  

 

A fenti jellemzőkkel ellátott fogadószelvény a 2a. sz. ábrán található. 
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2a. sz. ábra 

 

39.2 A Szerencsejáték Zrt. által üzemeltetett terminálok fogadószelvényein szereplő, a Kincsem+TUTI fogadásra 

vonatkozó adatok: 

  fogadószelvény hátoldalán: (előnyomtatott) 

hátoldali tájékoztató: „A Kincsem+ fogadásban 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.” 

 A fenti jellemzőkkel ellátott fogadószelvény hátoldala a 1b. sz. ábrán található 

 A fogadószelvény hátoldalán az alábbi lóverseny fogadási tájékoztató, előre nyomtatott formában, 

folyamatosan ismételve szerepel oly módon, hogy hogy minden egyes fogadószelvényre legalább egyszer 

olvashatóan rákerül. 
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A Kincsem+ fogadásban 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. 

1b. sz. ábra 

  

  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. A Plusz szám  

10. Az adott napi Kincsem+ futamra érvényes Jackpot várható összege  

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 

16. Fogadószelvény egyedi átvételi számának vonalkódja 

A fenti jellemzőkkel ellátott fogadószelvény a 2.b. sz. ábrán található. 
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   2. b ábra 

2.b ábra 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
7. 

8. 

9. 

10. 

11a. 

11b. 

11c. 

13.

14.

15.

, 
16. 

12.

, 
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40)  A FOGADÓSZELVÉNY AZONOSÍTÓ JELZÉSEI 
 

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. 

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. 

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 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. 
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IV. FEJEZET – A NYEREMÉNYEK ÁTVÉTELÉNEK SZABÁLYAI 
 

41)  A NYEREMÉNYALAP KÉPZÉSÉNEK SZABÁLYAI 
 

a) A nyereményalapot a PMU központi informatikai rendszere képzi 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 X. fejezetben leírt arányos és progresszív levonásokat 
figyelembe véve. 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 az X. 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. 
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e) A nemzetközi nyereményalapba és az osztalékszámítás folyamatába csak a IX. fejezetben leírt 

informatikai folyamattal validáltan bekerült fogadások vesznek részt. A 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 

felszólamlásokat, óvást szabályzó fejezet rendelkezései az irányadók. 

 

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 fogadás felvételi 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.  

 

43) NYEREMÉNYEK MINIMÁLIS ÖSSZEGE 
 

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

 

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

rendszere.  

45)   AZ ÁT NEM VETT NYEREMÉNYEK FELHASZNÁLÁSÁNAK SZABÁLYAI 
 

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

nyereményekre: 

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. 

V. FEJEZET – A FOGADÁS EREDMÉNYÉNEK BIZONYÍTÁSI MÓDJA 
 

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 Infocentre rendszeren keresztül továbbít a 

partner fogadásszervezők részére a XI. 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. 

 

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 sugárzott élő televíziós közvetítésből lehet 

tájékozódni. Kérésre a terminálkezelő eredmény riportot nyomtat a terminálból, amely az MLFSZ által 

http://www.lovifogadas.hu/
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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. 

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 letárolt 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 nyeremény 

jegyzéket 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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 

 

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 szólóak, 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 

 

53) A NYEREMÉNYFIZETÉS (KIFIZETÉS) TECHNIKAI LEBONYOLÍTÁSA 
 

    
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, leellenőrzi, 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 1.000.000 Ft 
• A Fogadásszervező által üzemeltetett termináljaival rendelkező partnerhálózatában 1.000.000 Ft 

 • 5.000.000 Ft feletti nyeremény esetén a Fogadásszervező Call Center vonalán (06 1-433 0549) 
személyes találkozó egyeztetésére kerül sor. A találkozó helye a Kincsem Park, 1101 Budapest, 
Albertirsai út 2-4. A nyeremény kifizetése a nyertes szelvény bemutatása és a személyes adatok 
egyeztetése után kizárólag banki átutalás útján történik a nyeremény igénylés benyújtását követően 
legkésőbb 30 napon belül. 

  
                      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 

http://www.lovifogadas.hu/
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fogadószelvény bevonását követően a nyertes fogadószelvény birtokosa banki átutalással jut a nyereményéhez. 
  
                Az 1.000.000 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 SZEF-nek bejelenti 
és a fogadók számára széles körben meghirdeti. 
 
A terminállal rendelkező értékesítőhelyek, a nyereményeket kifizető értékesítőhelyek, valamint a 
nyereményigénylést felvevő helyek cím szerinti listáját az MLFSZ a SZEF részére megküldi. A fogadóiroda 
megnyitását, a nyitást megelőző nyolcadik napig bejelenti, a fogadóiroda megszűnését pedig legkésőbb a 
bezárás napjáig jelenti be az MLFSZ a SZEF felé.  
 
 
53.2. A nyereményfizetés (kifizetés) technikai lebonyolítása az SzZrt. saját üzemeltetésű lottózóiban és 
szerződéses partnerei által üzemeltetett értékesítőhelyein (együttesen a továbbiakban: az SzZrt. 
értékesítőhelyei) 
 
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. 
 
Az a./ és b./ pontbeli összeghatárok módosulhatnak, amennyiben az MLFSZ azt a bevezetés előtt 10 nappal a 
SZEF-nek bejelenti és a fogadók számára széles körben meghirdeti. 
  
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 53.2.3. pont  
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 53.2 3. pont  szerinti nagynyeremény 
kifizetés szabályai szerint történik.  
 
52.2.3. 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 nyereményeket kifizető értékesítőhelyek, valamint a 
nyereményigénylést felvevő helyek cím szerinti listáját az MLFSZ a SZEF részére megküldi. A fogadóiroda 
megnyitását, a nyitást megelőző nyolcadik napig bejelenti, a fogadóiroda megszűnését pedig legkésőbb a 
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bezárás napjáig jelenti be az MLFSZ a SZEF felé.  
 
 
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 SZEF 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. 
 
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 SZEF 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 06 1-433 0549 -as 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 
SZEF-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 SZEF-nek bejelenti és a fogadók számára meghirdeti. 
 
Amennyiben az MLFSZ a nyereményfelvétel kapcsán megjelölt telefonszámot megváltoztatja, azt a változást 
megelőző 10 nappal a SZEF-nek bejelenti és a fogadók számára meghirdeti. 
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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. 
 
53.2.4. A kifizetés helye 
 
A terminállal rendelkező értékesítőhelyek, a nyereményeket kifizető értékesítőhelyek, valamint a 
nyereményigénylést felvevő helyek cím szerinti listáját az MLFSZ a SZEF részére megküldi. A fogadóiroda 
megnyitását, a nyitást megelőző nyolcadik napig bejelenti, a fogadóiroda megszűnését pedig legkésőbb a 
bezárás napjáig jelenti be az MLFSZ a SZEF felé.  
 
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 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 53.2.3.a./ esetben  az írásbeli nyereményigénylést 5 munkanapon belül be kell nyújtania az SzZrt. 
saját üzemeltetésű lottózójában, 
• Az 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. FEJEZET – AZ IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS RENDJE, 

NYEREMÉNYIGAZOLÁS KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI 
 

54) A NYEREMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS FELSZÓLAMLÁSOK, ÓVÁS, NYEREMÉNYIGAZOLÁS  
 

 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 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. 
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 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. 

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

köteles eljárni a PMU irányába is. 

A Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. a játékosok részére telefonos ügyfélszolgálatot tart fenn minden nap 

7:00-19.00 óra között a Call Center vonalán (06 1-433 0549). 

 

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

Óvás 

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

54.1 pont szerint lehetséges. 

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 fogadászervező 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. 

 

54.3. Nyereményigazolás 

 

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

és forintértékét tanúsító nyereményigazolást ad ki. 
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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. 

Anyertes 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. 

 

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), a fogadószelvény ellenében: 

 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. 

 
 

56) A VISSZAFIZETÉS TECHNIKAI LEBONYOLÍTÁSA 
 

 Az adott versenyre vonatkozó, visszafizetendő fogadószelvény alapján az MLFSZ a visszafizetést  

a) a verseny érvényes indítása előtt "érvénytelenítés vagy más néven sztornó" jogcímen, 
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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. 

 

57) A PÉNZMOZGÁSSAL JÁRÓ MŰVELETEK LEÍRÁSA 
  

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 fejezetben (52. és 53.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 fejezetben 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.  

  

VII. FEJEZET – TECHNIKAI HÁTTÉR 
 

58) A FOGADÁS LEBONYOLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT SZÁMÍTÁSTECHNIKAI RENDSZER 
 

 A fogadások lebonyolítását a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. 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. 

59) A RENDSZER KONFIGURÁCIÓJA 
 

 A nemzetközi együttműködés keretében szervezett lóversenyfogadások feldolgozásához használt 

komplex számítástechnikai rendszer a következő főbb elemekből áll: 
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 A PMU Központi Informatikai Rendszere  

 a csatlakozott partner országok totalizatőr szerverei,  

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

nyeremények kifizetésére használtfogadóterminálok. 

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. 

 

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 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.  

 

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 

szinteknek megfelelően. A rendszer minden fogadási parancsot és adatot, amelyeket a rendszerbe bevittek, 

naplóz és nyilvántart, ezek az adatok igény esetén kinyomtathatóak. 

 

62) A RENDSZER ADATBÁZISA 
 

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

 

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 
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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. 

  



50 

VIII. FEJEZET – LÓVERSENYFOGADÁSI JÁTÉKOK 
 

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

A TÉT FOGADÁS 
 

64) A TÉT FOGADÁS FOGALMA, MEGHATÁROZÁSA 
 

 A TÉT fogadásnál a fogadó arra fogad, az általa megnevezett programszámú ló a versenyt megnyeri, azaz a 

versenyszervező által a verseny után kihirdetett, közzétett hivatalos helyezési sorrendben elsőnek fogják helyezni. 

 

65) A TÉT FOGADÁS SZABÁLYAI  
 

A TÉT fogadás szabályai minden versenyfajtánál egyformák. 

Amennyiben az adott versenyen indulónak jelentett lovak közül a totalizatőri rendszerű lóversenyfogadások 

szempontjából több lovat párnak minősítenek, ezek a lovak ú.n. istállót alkotnak. Ha e lovak közül az egyik a futam első 

helyén végez, akkor az adott istállót alkotó többi induló lóra kötött „egyszerű tét” fogadások mindegyike azonos TÉT 

osztalékra jogosult. 

 

66) A TÉT FOGADÁSNÁL INDULÓK MINIMÁLIS SZÁMA 
 

 TÉT fogadás minden olyan versenyben lehetséges, melyben legalább 2 lovat jeleztek hivatalosan indulónak. 

 

67) KOMBINÁLT FOGADÁS  
 

TÉT fogadás esetén kombinált (BOX) fogadás nem köthető. 

 

68) MEZŐNYFOGADÁS LEHETŐSÉGE 
 

 Ha valaki a mezőny összes lovát kívánja TÉT-re fogadni, akkor a fogadási segédszelvényen – lovanként azonos 

alapösszeggel – az összes induló ló programszámának felsorolása helyett a "mezőny" felirat rövidítése lesz (MZ) feltüntetve. 

Ez annyi TÉT fogadásnak számít, ahány ló fut a mezőnyben. 

 

 

69) TARTALÉK LÓ HASZNÁLATA 
 

Tartalék ló használatát TÉT fogadások esetén nem lehet igénybe venni. 
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70) NEM INDULÓ LOVAK ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSA 
 

Amennyiben valamely ló kiválik az indulónak jelzettek közül (lejelentés), tehát a versenyben nem vesz részt, a rá 

elhelyezett fogadásokat a fogadásszervező visszafizeti. 

 

71) NEM INDULÓ LOVAKRA FELTETT FOGADÁSOK VISSZAFIZETÉSE AZ ADOTT VERSENY 

 STARTJÁIG 
 

 Ha a fogadó még az érintett verseny startjáig óhajtja visszafizettetni a feltett tétjét, akkor az egész 

fogadószelvényét a terminálon keresztül érvénytelenítik, visszafizetik, helyette módjában van másikat választani. 

 

72) NEM INDULÓ LOVAKRA FELTETT FOGADÁSOK VISSZAFIZETÉSE AZ ADOTT VERSENY 

 STARTJA UTÁN 

 
 Ha a fogadószelvény visszaváltása már a start után történik, akkor a fogadásszervező a fogadószelvényen szereplő 

játékok közül csak a lejelentett lóra vonatkozó tippnek megfelelő fogadási összeget fizeti vissza az nyeremény-fizetéssel egy 

időben.  

Valamennyi TÉT fogadás összegét visszafizetik, ha az adott versenyben ténylegesen kettőnél kevesebb ló indul.  

 

73) A TÉT FOGADÁS ALAPTÉTJE 
 

  300,00 Ft 

 

74) A TÉT FOGADÁS LEGKISEBB ÉRTÉKE 
 

  300,00 Ft 

 

75) A TÉT FOGADÁS LEGNAGYOBB ÉRTÉKE 
 

  65.000,00 Ft 

 

 

76) TÉT FOGADÁS LÉPTETÉSE 
 

  300,00 Ft 
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77) A TÉT FOGADÁSHOZ TARTOZÓ FOGADÓSZELVÉNY TARTALMI ELEMEINEK ÉS 

FORMÁJÁNAK  MEGHATÁROZÁSA 
 

 A TÉT fogadás fogadószelvénye és a tartalmak jelentése megegyezik az általános részben leírtakkal. 

78) SZÁMSZERŰSÍTHETŐ ESÉLYEK 
 

Lásd 3. melléklet 

79) NYERŐ OSZTÁLY  
 

TÉT fogadásnál egy nyerőosztály van. 

 

80) TÉT NYEREMÉNYALAP FELOSZTÁSA 
 

 A felosztandó nyereményalapot az elsőnek helyezett lóra tett nyerő találatok számának arányában osztják fel. 

 

81) NYEREMÉNYALAP FELOSZTÁSA, HA AZ ADOTT VERSENYBEN NINCS NYERŐ TALÁLAT 
 

   A TÉT fogadások összegét visszafizetik abban az esetben, ha az elsőnek helyezett lovak egyikére sem kötöttek 

fogadást. 

 

82) HOLTVERSENY  
 

Valamennyi elsőnek helyezett lóra kötött TÉT fogadás TÉT nyereményre jogosult. 

 

83) HOLTVERSENY ESETÉN A NYEREMÉNYALAP FELOSZTÁSA 
 

 Ha a hivatalosan holtversenyben elsőnek helyezett lovak közül valamelyiken nincs találat, azaz az adott lovat egy 

fogadó sem fogadta TÉT-re, akkor az adott lóra eső nyereményalap a fennmaradó, hivatalosan elsőnek helyezett többi ló 

között oszlik meg egyenlő arányban. 

Lásd 5. sz. melléklet. 

 

A TÉT NYEREMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA 

84) A TÉT NYEREMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA NORMÁL BEFUTÁS ESETÉN 
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  Az adott verseny TÉT nyereményének kiszámítása úgy történik, hogy az adott verseny TÉT nettó 

nyereményalapjának összegét elosztják az adott versenyben hivatalosan elsőnek helyezett lóra feltett TÉT fogadások 

összegével. 

 

85) A TÉT NYEREMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA HOLTVERSENY ESETÉN 
 

 Több elsőnek helyezett ló esetében, a nyerő lovakra feltett valamennyi fogadás összegét levonják a felosztandó 

nyereményalapból. A fennmaradó összeget, az elsőnek helyezett lovak számával megegyező számú egyenlő részre osztják. E 

nyereményrészeket azután az egyes lovak szerint elért találatok számának arányában osztják fel. Az így kapott 

nyereményhányadok, a fogadási alapegységgel felszorozva alkotják az egyes elsőnek helyezett lovak osztalékát. 

Lásd 4. sz. melléklet 

 

86) SZABÁLYOSAN BEFEJEZETT VERSENY 
 

TÉT fogadás szempontjából szabályosan befejezett versenynek minősül, ha a versenyben legalább 1 ló ér el hivatalosan 

helyezést. Amennyiben egy ló sem ér el hivatalosan helyezést, a verseny nem minősül szabályosan befejezett versenynek. 

Ebben az esetben, a TÉT fogadásra feltett valamennyi tét (valamennyi fogadás) névértéken visszafizetésre kerül.  
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HELY FOGADÁS  
 

87) A HELY FOGADÁS FOGALMA, MEGHATÁROZÁSA 
 

 A HELY fogadásnál a fogadó arra fogad, hogy az általa megjelölt programszámú ló a versenyben  

 7 vagy kevesebb indulónak adott ló esetében az első két hely valamelyikén  

 8 vagy több indulónak adott ló esetében az első három hely valamelyikén  
végez. 

88) A HELY FOGADÁS SZABÁLYAI  
 

 A HELY fogadás szabályai minden versenyfajtánál egyformák. 

HELY fogadás esetén amennyiben a nyerő lovak közül az egyikre egyetlen fogadást sem kötöttek, az adott lóra eső 

felosztandó nyereményalapot egyenlő arányban a többi nyerő ló között osztják fel. 

A HELY fogadások összegét visszafizetik abban az esetben, ha a HELY fogadás szerint nyerő lovak egyikére sem 

kötöttek fogadást. 

 Amennyiben a helyezést elérő lovak száma a 4-7 indulóval meghirdetett versenyen kettőnél kevesebb, illetve a 

hétnél több indulóval meghirdetett versenyen nem éri el a hármat, akkor a HELY fogadásra vonatkozó felosztandó 

nyereményalapot teljes egészében a helyezést elérő lovak osztalékának kiszámítására használják fel. 

 

89) A HELY FOGADÁSNÁL INDULÓK MINIMÁLIS SZÁMA 
 

 HELY fogadás minden olyan versenyben lehetséges, melyben legalább 4 lovat jeleztek hivatalosan indulónak.  

 

 

90) SORREND SZERINTI FOGADÁS  
 

HELY fogadás esetén sorrend szerinti fogadás nem köthető. 

 

91) KOMBINÁLT FOGADÁS  
 

HELY fogadás esetén kombinált (BOX) fogadás nem köthető. 
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92) MEZŐNYFOGADÁS LEHETŐSÉGE 
 

 Ha valaki a mezőny összes lovát kívánja HELY-re fogadni, akkor a fogadási segédszelvényen – lovanként azonos 

alapösszeggel – az összes induló ló programszámának felsorolása helyett a "mezőny" felirat rövidítése lesz (MZ) feltüntetve. 

Ez annyi HELY fogadásnak számít, ahány ló fut a mezőnyben. 

 

93) TARTALÉK LÓ HASZNÁLATA 
 

Tartalék ló használatát HELY fogadások esetén nem lehet igénybe venni. 

 

94) NEM INDULÓ LOVAK ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSA 
 

Amennyiben valamely ló kiválik az indulónak jelzettek közül (lejelentés), tehát a versenyben nem vesz részt, a rá 

elhelyezett fogadásokat a fogadásszervező visszafizeti. 

 

95) NEM INDULÓ LOVAKRA FELTETT FOGADÁSOK VISSZAFIZETÉSE AZ ADOTT VERSENY 

STARTJÁIG 
 

 Ha a fogadó még az érintett verseny startjáig óhajtja visszafizettetni a feltett tétjét, akkor az egész 

fogadószelvényét a terminálon keresztül érvénytelenítik, visszafizetik, helyette módjában van másikat választani. 

 

96) NEM INDULÓ LOVAKRA FELTETT FOGADÁSOK VISSZAFIZETÉSE AZ ADOTT VERSENY 

 STARTJA UTÁN 
 

 Ha a fogadószelvény visszaváltása már a start után történik, akkor a fogadásszervező a fogadószelvényen szereplő 

játékok közül csak a lejelentett lóra vonatkozó tippnek megfelelő fogadási összeget fizeti vissza az nyeremény-fizetéssel egy 

időben.  

Valamennyi HELY fogadás összegét visszafizetik, ha az adott versenyben ténylegesen négynél kevesebb ló indult. 

 

97) A HELY FOGADÁS ALAPTÉTJE 
 

  300,00 Ft 

 

98) A HELY FOGADÁS LEGKISEBB ÉRTÉKE 
 

  300,00 Ft 
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99) A HELY FOGADÁS LEGNAGYOBB ÉRTÉKE 
 

  65.000,00 Ft 

 

100) HELY FOGADÁS LÉPTETÉSE 
 

  300,00 Ft 

 

101) A HELY FOGADÁSHOZ TARTOZÓ FOGADÓSZELVÉNY TARTALMI ELEMEINEK ÉS 

 FORMÁJÁNAK MEGHATÁROZÁSA 
  

 A HELY fogadás fogadószelvénye és a tartalmak jelentése megegyezik az általános részben leírtakkal. 

 

102) SZÁMSZERŰSÍTHETŐ ESÉLYEK 
Lásd 3. sz melléklet. 

 

103) NYERŐ OSZTÁLY 
 

Két nyerőosztály van az alábbi esetben:       

◦ 4,5,6 vagy 7 hivatalosan indulónak jelzett ló esetén a fogadásszervező az I. és II.-nak helyezett lovakra fizet 
HELY nyereményt 

Három nyerőosztály van az alábbi esetben:     

◦ 8 vagy több hivatalosan indulónak jelzett ló esetén a fogadásszervező az I., II. és III.-nak helyezett lovakra 
fizet HELY nyereményt  

              

104) A HELY NYEREMÉNYALAP FELOSZTÁSA 
 

 A HELY fogadásnál a versenyben hivatalosan indulónak jelzett lovak számától függően kettő vagy három nyerő 

osztály van. A HELY fogadásnál a nyereményalap a nyerő osztályok között az alábbi arányban oszlik meg:  

 kettő nyerő osztály esetén 1/2-1/2 arányban, 

 három nyerő osztály esetén 1/3-1/3-1/3 arányban  

Lásd 5. sz. melléklet 
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105) HOLTVERSENY 
 

 Az adott versenyben, holtversenyben első, második, illetve harmadik helyen végzett lovakra történt fogadások 

nyereményre jogosultak. 

 

106) HOLTVERSENY ESETÉN A NYEREMÉNYALAP FELOSZTÁSA 
 

 Ha az adott versenyben kettő vagy több lovat helyeztek hivatalosan holtversenyben elsőnek, másodiknak, 

harmadiknak, akkor a HELY fogadások adott versenybeli nyereményalapjának az első, második, illetve harmadik nyerő 

osztályra jutó része kettő vagy több egyenlő részre osztódik. Amennyiben a holtversenyben esetén az elsőnek, másodiknak 

illetve harmadiknak helyezett lovak közül valamelyiken, vagy a három közül kettőn nincs a HELY fogadásnál találat, azaz az 

adott lovat (lovakat) senki sem fogadta HELY-re, akkor az adott lóra (lovakra) eső nyereményalap a nyerőnek helyezett lovak 

nyereményalapja között oszlik meg egyenlő arányban. 

Lásd 4. sz melléklet 

 

A HELY NYEREMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA 
 

107) A HELY NYEREMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA NORMÁL BEFUTÁS ESETÉN 
 

 Mindenekelőtt, a nyerő lovakra tett fogadási tétek összegét kivonják a felosztandó nyereményalapból. A 

fennmaradó összeget a nyerő lovak számával megegyező számú egyenlő részre osztják. E nyereményrészeket azután az e 

lovakon elért találatok számának arányában osztják fel. Az így kapott nyereményhányadok, a fogadási alapegységgel 

felszorozva alkotják az egyes nyerő lovak nyereményét. 

 

108) A HELY NYEREMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA HOLTVERSENY ESETÉN 
 

 Mindkét esetben (a., b.) először a nyerő lovakra tett fogadási tétek összegét kivonják a felosztandó 

nyereményalapból, majd az alábbiak szerint járnak el. 

a.) ha a hivatalosan indulónak jelzett lovak száma nyolcnál kevesebb 

 Ha egynél több ló végez az első helyen, a felosztandó nyereményalapot az elsőnek helyezett lovak számával 
megegyező számú egyenlő részre osztják. E nyereményrészeket azután az adott lovak tekintetében elért találatok 
számának arányában osztják fel. Az így kapott nyereményhányadok, a fogadási alapegységgel felszorozva alkotják 
az egyes nyerő lovak nyereményét. 

 

 Ha több ló végez a második helyen, a felosztandó nyereményalapot két egyenlő részre osztják, amelyek közül az 
egyiket az elsőnek helyezett lóra fordítják, a másikat pedig a második helyezett lovak számával megegyező számú 
egyenlő részre osztják. E nyereményrészeket azután az adott lovak tekintetében elért találatok számának 
arányában osztják fel. Az így kapott nyereményhányadok, a fogadási alapegységgel felszorozva alkotják az egyes 
nyerő lovak nyereményét. 

 
b.) ha a hivatalosan indulónak jelzett lovak száma hétnél több 

 Ha egyetlen ló végez első helyen és egyetlen ló a második helyen, a felosztandó nyereményalapot három egyenlő 
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részre osztják; egyharmad rész esik az első helyezett lóra, egyharmad rész a második helyezett lóra, egyharmad 
részt pedig a harmadik helyezett lovak számával megegyező számú egyenlő részre osztanak tovább. E 
nyereményrészeket azután az adott lovak tekintetében elért találatok számának arányában osztják fel. Az így 
kapott nyereményhányadok, a fogadási alapegységgel felszorozva alkotják az egyes nyerő lovak nyereményét. 

 
 Ha egyetlen ló végez első helyen és több ló a második helyen, a felosztandó nyereményalapot két részre osztják; 

egyharmad rész esik az első helyezett lóra, kétharmad részt pedig a második helyezett lovak számával megegyező 
számú egyenlő részre osztanak tovább. E nyereményrészeket azután az adott lovak tekintetében elért találatok 
számának arányában osztják fel. Az így kapott nyereményhányadok, a fogadási alapegységgel felszorozva alkotják 
az egyes nyerő lovak nyereményét. 

 
 Ha két ló végez első helyen, a felosztandó nyereményalapot három egyenlő részre osztják; egyharmad rész esik az 

első helyezett lovak mindegyikére, egyharmad részt pedig a harmadik helyezett lovak számával megegyező számú 
egyenlő részre osztanak tovább. E nyereményrészeket azután az adott lovak tekintetében elért találatok 
számának arányában osztják fel. Az így kapott nyereményhányadok, a fogadási alapegységgel felszorozva alkotják 
az egyes nyerő lovak nyereményét. 

 
 Ha kettőnél több ló végez első helyen, a felosztandó nyereményalapot az első helyezett lovak számával megegyező 

számú egyenlő részre osztják. E nyereményrészeket azután az adott lovak tekintetében elért találatok számának 
arányában osztják fel. Az így kapott nyereményhányadok, a fogadási alapegységgel felszorozva alkotják az egyes 
nyerő lovak nyereményét. 

 

109) SZABÁLYOSAN BEFEJEZETT VERSENY 
 

HELY fogadás szempontjából szabályosan befejezett versenynek minősül, ha a versenyben legalább 1 ló ér el 

hivatalosan helyezést. Amennyiben egy ló sem ér el hivatalosan helyezést, a verseny nem minősül szabályosan befejezett 

versenynek. Ebben az esetben, a HELY fogadásra feltett valamennyi tét (valamennyi fogadás) névértéken visszafizetésre 

kerül.  
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BEFUTÓ FOGADÁS 
 

110) A BEFUTÓ FOGADÁS FOGALMA, MEGHATÁROZÁSA 
 

 A BEFUTÓ fogadás egy versenyben két lóra történik. A fogadó arra fogad, hogy az általa elsőnek fogadott lovat a 

versenyben elsőnek, a másodiknak fogadott lovat pedig másodiknak fogják hivatalosan helyezni (azaz a fogadónak 

sorrendben el kell találnia az adott verseny nyerőjét és második helyezettjét). 

 

111) A BEFUTÓ FOGADÁS SZABÁLYAI  
 

 A BEFUTÓ fogadás szabályai minden versenyfajtánál egyformák. 

 

112) BEFUTÓ FOGADÁSNÁL INDULÓK MINIMÁLIS SZÁMA 
 

 BEFUTÓ fogadás minden olyan versenyben lehetséges, melyben legalább 4 lovat jeleztek hivatalosan indulónak. 

 

113) EGY SZELVÉNYEN TÖBB BEFUTÓ FOGADÁS 
 

 A BEFUTÓ fogadások technikai egyszerűsítése miatt lehetőség van egy fogadószelvényen több fogadást is 

elhelyezni, de minden egyes BEFUTÓ fogadás (tippelt ló szám-párok) külön-külön fogadásnak minősülnek. Ilyenkor a 

fogadás alapösszege egy fogadószelvényen minden választott tippre azonos. 

114) SORREND SZERINTI FOGADÁS 
 

 BEFUTÓ fogadások során a fogadó az általa kiválasztott két lovat csak az általa meghatározott sorrend szerint 

játssza. 

 

115) KOMBINÁLT FOGADÁS 
 

Kombinált (BOX) fogadás esetén a fogadó az általa kiválasztott lovak egymás közötti kombinációját (két ló esetén kettő) 

játssza az alábbiak szerint, mely 

  

 K x (K-1) BEFUTÓ fogadást foglal magában. 
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116) MEZŐNYFOGADÁS LEHETŐSÉGE  
 

 BEFUTÓ fogadás esetén lehetőség van a mezőnyfogadás használatára. 

Ebben az esetben a fogadások a fogadó által kiválasztott alap lónak a hivatalosan indulónak jelentett összes többi lóval 

(teljes mezőnyre) vagy azok egy részével (részmezőnyre) alkotott kombinációit tartalmazzák. 

   A BEFUTÓ fogadás esetén, ha a versenyen hivatalosan N számú ló indul, a „teljes mezőny” (N–1) BEFUTÓ fogadást 

foglal magában. Az „egy alap ló részmezőnyre” formulában, P számú ló kiválasztása esetén, a formula P számú BEFUTÓ 

fogadást foglal magában egyszerűsített formulában,  

Az egyszerűsített „teljes mezőny” vagy „részmezőny” formuláknál, a fogadónak pontosan meg kell határoznia az alap ló által 
elérendő helyezést. 
 

  A „teljes mezőny” formulák értékét, minden egyes versenyre, a verseny hivatalos programjában indulónak jelentett és a 

fogadásszervező hivatalos fogadási ajánlatában szereplő lovak száma alapján határozzák meg, figyelembe véve adott 

esetben a fogadás megkötésekor nem indulónak jelentett lovakat is. 

  

117) TARTALÉK LÓ HASZNÁLATA 
 

 A BEFUTÓ fogadás keretében a fogadóknak lehetőségük van egy tartalék ló kiválasztására is, az Általános részben 

leírtak szerint 

 Ha a fogadó nem választott ki tartalék lovat, vagy a kiválasztott tartalék ló nem indul, valamint ha – ez utóbbi 
esetben – a fogadó által megkötött fogadásban egy vagy két másik ló nem vesz részt a versenyben, a fogadást a 
fogadásszervező visszafizeti. 
 Ha a fogadó által kiválasztott tartalék ló részt vesz a versenyen, és az adott tartalék ló által helyettesített lovon 
kívül, a fogadó által megkötött fogadásban további egy vagy két másik ló sem indul, a fogadást a fogadásszervező visszafizeti. 
 

118) NEM INDULÓ LOVAK ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSA 
 

 Amennyiben valamely ló kiválik az indulónak jelzettek közül (lejelentés), tehát a versenyben nem vesz részt. 

 

119) NEM INDULÓ LOVAK KEZELÉSE AZ ADOTT VERSENY STARTJA UTÁN 
 

a) Minden olyan BEFUTÓ fogadást visszafizetnek, amelyek esetében a két kiválasztott ló egyike sem indult. 

b) Amennyiben az adott BEFUTÓ kombinációban kiválasztott lovak közül az egyik nem indul, a másik pedig a verseny 
első helyén végez, a fogadásra SPECIÁLIS TÉT nyereményt fizetik. 

◦ SPECIÁLIS TÉT nyeremény megegyezik az adott ló TÉT nyereményével, de a SPECIÁLIS TÉT nyeremény nem 
haladhatja meg a BEFUTÓ nyereményt. Holtverseny esetén a SPECIÁLIS TÉT nyeremények értéke nem haladhatja 
meg az ugyanazon lóra vonatkozó legalacsonyabb BEFUTÓ nyereményt vagy a legmagasabb BEFUTÓ nyereményt, 
amennyiben az adott lóra nem kötöttek fogadást. Amennyiben a fent említett szabályok alkalmazása esetén ez 
nem teljesül, a felosztásra vonatkozó számítások elvégzése úgy történik, hogy a fogadóknak fizetett BEFUTÓ 
nyeremények azonosak legyenek a megfelelő BEFUTÓ nyereményekkel. 

 
c) A fenti (b) bekezdésben foglaltak esetén, amennyiben TELJES MEZŐNY és RÉSZMEZŐNY formula esetén az alap ló 

nem indul, az adott formulákra feltett tétet visszafizetik. 

d) Valamennyi BEFUTÓ fogadás összegét visszafizetik, ha az adott versenyben ténylegesen négynél kevesebb ló 
indult. 
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120) A BEFUTÓ FOGADÁS ALAPTÉTJE 
 

  300,00 Ft 

 

121) A BEFUTÓ FOGADÁS LEGKISEBB ÉRTÉKE 
 

  300,00 Ft 

 

122) A BEFUTÓ FOGADÁS LEGNAGYOBB ÉRTÉKE 
 

  65.000,00 Ft 

 

123) BEFUTÓ FOGADÁS LÉPTETÉSE 
 

  300,00 Ft 

 

124) A BEFUTÓ FOGADÁSHOZ TARTOZÓ FOGADÓSZELVÉNY TARTALMI ELEMEINEK ÉS 

 FORMÁJÁNAK MEGHATÁROZÁSA 
 

 A BEFUTÓ fogadás fogadószelvénye és a tartalmak jelentése megegyezik az általános részben leírtakkal. 

 

125) SZÁMSZERŰSÍTHETŐ ESÉLYEK 
 

Lásd 3. sz. melléklet 

126) NYERŐ OSZTÁLY 
 

 A BEFUTÓ fogadásnál egy nyerő osztály van.  

 

127) A BEFUTÓ NYEREMÉNYALAP FELOSZTÁSA 
 

a)  A BEFUTÓ fogadásnál a nyereményalap a hivatalosan elsőnek és másodiknak helyezett lovakat ebben a 
sorrendben tartalmazó fogadások között oszlik meg. 

b)   A BEFUTÓ fogadás esetén, két ló ér el holtversenyben első helyezést, és a nyerő kombinációk egyikére sem 
kötöttek fogadást, a felosztandó nyereményalapot az egyik első helyezett és első helyen megjátszott lónak az 
egyik harmadik helyezett lóval alkotott kombinációi között osztják fel. Amennyiben ez utóbbi kombinációkra nem 
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kötöttek fogadást, akkor a felosztást az ugyanazon lovakat fordított helyezési sorrendben tartalmazó 
kombinációkon elért találatok számának arányában végzik el.  

c)  A BEFUTÓ fogadás esetén, amennyiben az első és a második helyezett ló kombinációjára pontos helyezési 
sorrend szerinti fogadást nem kötöttek, a felosztást az ugyanazon két ló fordított helyezési sorrendje szerinti 
kombinációkon elért találatok arányában végzik el: azaz a második helyezett lónak az első helyezett lóval alkotott 
kombinációján. Amennyiben erre a kombinációra sem kötöttek fogadást, a felosztást az első helyezett és a 
harmadik helyezett lovat, helyezési sorrendjük szerint tartalmazó kombináción elért találatok száma szerint; ha 
ilyen sincs, akkor a harmadik helyezett és az első helyezett lovat fordított sorrendjük szerint tartalmazó 
kombináción elért találatok száma szerint; vagy ennek hiányában a második helyezett és a harmadik helyezett 
lovat tartalmazó kombináción elért találatok száma szerint; végül, ha ilyen sincs, akkor a harmadik helyezett és a 
negyedik helyezett lovat tartalmazó kombináción elért találatok száma szerint hajtják végre. 

d) Ennek hiányában valamennyi BEFUTÓ fogadásra feltett fogadási összeget visszafizetnek. 

 

Lásd 5. sz. melléklet 
 

128) HOLTVERSENY 
 
 Az adott versenyben, holtverseny esetén, a nyerő kombinációkat a 4. sz. melléklet tartalmazza.  

 

129) HOLTVERSENY ESETÉN A NYEREMÉNYALAP FELOSZTÁSA 
 
 Az adott versenyben holtverseny esetén a nyereményalap felosztását a 4. sz. melléklet tartalmazza. 

 

130) BEFUTÓ NYEREMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA 
 
 A BEFUTÓ fogadások esetében, a befizetett tétösszeg meghatározott százalékára vonatkozó levonás, és a 
visszafizetett fogadások összegét levonják a befizetett tétösszegből. 
 Ezek után a SPECIÁLIS TÉT fogadásként kezelt fogadásokra kifizetett összegek levonásával jön létre a felosztandó 

nyereményalap. 

 

131) A BEFUTÓ NYEREMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA NORMÁL HELYEZÉS ESETÉN 
 
 Egyetlen nyerő kombináció esetén a felosztandó nyereményalapot az adott kombináción elért találatok számának 
arányában osztják fel. 
 
 
 

132) A BEFUTÓ NYEREMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA HOLTVERSENY ESETÉN 
 

 Több nyerő kombináció esetén a különböző kombinációkon elért találatok összegét levonják a felosztandó 
nyereményalapból. 

 
 A megmaradt összeget, az ú.n. felosztandó nyereményt, a 4. sz. mellékletben meghatározott részre osztják. E 

nyereményrészeket azután az egyes nyerő kombinációkon elért találatok számának arányában osztják fel. Az így 
kapott nyereményhányadok, a fogadási alapegységgel felszorozva alkotják az egyes kombinációk nyereményét. 
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133) A SPECIÁLIS TÉT NYEREMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA NEM INDULÓ LÓ ESETÉN 
 

 Amennyiben az adott BEFUTÓ kombinációban kiválasztott lovak közül az egyik nem indul, a másik pedig a 
verseny első helyén végez, a fogadásra SPECIÁLIS TÉT nyereményt fizetnek. 

◦ SPECIÁLIS TÉT nyeremény megegyezik az adott ló TÉT nyereményével, de a SPECIÁLIS TÉT nyeremény nem 
haladhatja meg a BEFUTÓ nyereményt. 

◦ Holtverseny esetén a SPECIÁLIS TÉT nyeremények értéke nem haladhatja meg az ugyanazon lóra vonatkozó 
legalacsonyabb BEFUTÓ nyereményt vagy a legmagasabb BEFUTÓ nyereményt, amennyiben az adott lóra nem 
kötöttek fogadást.  

◦ Amennyiben a fent említett szabályok alkalmazása esetén ez nem teljesül, a felosztásra vonatkozó számítások 
elvégzése úgy történik, hogy a fogadóknak fizetett BEFUTÓ nyeremények azonosak legyenek a megfelelő BEFUTÓ 
nyereményekkel. 

 

 

134) SZABÁLYOSAN BEFEJEZETT VERSENY 
 

BEFUTÓ fogadás szempontjából szabályosan befejezett versenynek minősül, ha a versenyben legalább 2 ló ér el 

hivatalosan helyezést. Amennyiben kettőnél kevesebb ló ér el hivatalosan helyezést, a verseny nem minősül szabályosan 

befejezett versenynek. Ebben az esetben, a BEFUTÓ fogadásra feltett valamennyi tét (valamennyi fogadás) névértéken 

visszafizetésre kerül.  
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BEFUTÓ TÉT FOGADÁS 
 

135) A BEFUTÓ TÉT FOGADÁS FOGALMA, MEGHATÁROZÁSA 
 

 A BEFUTÓ TÉT fogadás egy versenyben két lóra történik. A BEFUTÓ TÉT fogadás akkor nyer, ha a fogadott két ló a 

verseny első két helyén belül végez (azaz a fogadónak el kell találnia az adott verseny nyerőjét és második helyezettjét, 

sorrendjüktől függetlenül). 

 

136) A BEFUTÓ TÉT FOGADÁS SZABÁLYAI  
 

 A BEFUTÓ TÉT fogadás szabályai minden versenyfajtánál egyformák. 

 

137) BEFUTÓ TÉT FOGADÁSNÁL INDULÓK MINIMÁLIS SZÁMA 
 

 BEFUTÓ TÉT fogadás minden olyan versenyben lehetséges, melyben legalább 4 lovat jeleztek hivatalosan 

indulónak. 

 

138) SORREND SZERINTI FOGADÁS 
 

 BEFUTÓ TÉT fogadások során ez a fogadási típus nem lehetséges 

139) KOMBINÁLT FOGADÁS 
 

 A kombinált formulák minden olyan BEFUTÓ TÉT fogadást magukban foglalnak, amelyek a fogadó által kiválasztott 

bizonyos számú ló egymás közötti, két lóból álló kombinációit tartalmazzák. 

 

Minden BEFUTÓ TÉT fogadás esetében, ha a fogadó K számú lovat választ ki, formulája: 
 

K x (K-1 )

2   BEFUTÓ TÉT fogadást foglal magában  

 

140) MEZŐNYFOGADÁS LEHETŐSÉGE  
 

 BEFUTÓ TÉT fogadás esetén lehetőség van a mezőnyfogadás használatára. 

Ebben az esetben a fogadások a fogadó által kiválasztott alap lónak a hivatalosan indulónak jelentett összes többi lóval 

(teljes mezőnyre) vagy azok egy részével (részmezőnyre) alkotott kombinációit tartalmazzák. 
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   A BEFUTÓ TÉT fogadás esetén, ha a versenyen hivatalosan N számú ló indul, a „teljes mezőnyre” formula (N-1) 

BEFUTÓ TÉT fogadást foglal magában. „Egy alap ló részmezőnyre” formulában, P számú ló kiválasztása esetén, a formula P 

számú BEFUTÓ TÉT fogadást foglal magában. 

 
  A „teljes mezőny” formulák értékét, minden egyes versenyre, a verseny hivatalos programjában indulónak jelentett és a 

fogadásszervező hivatalos fogadási ajánlatában szereplő lovak száma alapján határozzák meg, figyelembe véve adott 

esetben a fogadás megkötésekor nem indulónak jelentett lovakat is. 

  

141) TARTALÉK LÓ HASZNÁLATA 
 

 A BEFUTÓ TÉT fogadás keretében a fogadóknak lehetőségük van egy tartalék ló kiválasztására is, az általános 

részben leírtak szerint 

 Ha a fogadó nem választott ki tartalék lovat, vagy a kiválasztott tartalék ló nem indul, valamint ha – ez utóbbi 
esetben – a fogadó által megkötött fogadásban egy vagy két másik ló nem vesz részt a versenyben, a fogadást a 
fogadásszervező visszafizeti. 
 Ha a fogadó által kiválasztott tartalék ló részt vesz a versenyen, és az adott tartalék ló által helyettesített lovon 
kívül, a fogadó által megkötött fogadásban további egy vagy két másik ló sem indul, a fogadást a fogadásszervező visszafizeti. 
 

142) NEM INDULÓ LOVAK ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSA 
 

 Amennyiben valamely ló kiválik az indulónak jelzettek közül (lejelentés), tehát a versenyben nem vesz részt. 

 

143) NEM INDULÓ LOVAK KEZELÉSE AZ ADOTT VERSENY STARTJA UTÁN 
 

a) Minden olyan BEFUTÓ TÉT fogadást visszafizetnek, amelyek esetében a két ki választott ló egyike sem indult. 

 

b) Amennyiben az adott BEFUTÓ TÉT kombinációban kiválasztott lovak közül az egyik nem indul, a másik pedig a 
verseny első helyén végez, a fogadásra SPECIÁLIS TÉT nyereményt fizetnek. 

◦ SPECIÁLIS TÉT nyeremény megegyezik az adott ló TÉT nyereményével, de a SPECIÁLIS TÉT nyeremény nem 

haladhatja meg a BEFUTÓ TÉT nyereményt. Holtverseny esetén a SPECIÁLIS TÉT nyeremények értéke nem 

haladhatja meg az ugyanazon lóra vonatkozó legalacsonyabb BEFUTÓ TÉT nyereményt vagy a legmagasabb 

BEFUTÓ TÉT nyereményt, amennyiben az adott lóra nem kötöttek fogadást. Amennyiben a fent említett 

szabályok alkalmazása esetén ez nem teljesül, a felosztásra vonatkozó számítások elvégzése úgy történik, 

hogy a fogadóknak fizetett BEFUTÓ TÉT nyeremények azonosak legyenek a megfelelő BEFUTÓ TÉT 

nyereményekkel. 

 

c) A fenti (b) bekezdésben foglaltak esetén, amennyiben TELJES MEZŐNY és RÉSZMEZŐNY formula esetén az alap ló 
nem indul, az adott formulákra feltett tétet visszafizetik. 

 

d) Valamennyi BEFUTÓ TÉT fogadás összegét visszafizetik, ha az adott versenyben ténylegesen négynél kevesebb ló 
indult. 
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144) BEFUTÓ TÉT FOGADÁS ALAPTÉTJE 
 

  300,00 Ft 

 

145) A BEFUTÓ TÉT FOGADÁS LEGKISEBB ÉRTÉKE 
 

  300,00 Ft 

 

146) A BEFUTÓ TÉT FOGADÁS LEGNAGYOBB ÉRTÉKE 
 

  65.000,00 Ft 

 

147) BEFUTÓ TÉT FOGADÁS LÉPTETÉSE 
 

  300,00 Ft 

 

148) A BEFUTÓ TÉT FOGADÁSHOZ TARTOZÓ FOGADÓSZELVÉNY TARTALMI ELEMEINEK ÉS

 FORMÁJÁNAK MEGHATÁROZÁSA 
 

 A BEFUTÓ TÉT fogadás fogadószelvénye és a tartalmak jelentése megegyezik az általános részben leírtakkal. 

 

149) SZÁMSZERŰSÍTHETŐ ESÉLYEK 
 

Lásd 3. sz. melléklet 

150) NYERŐ OSZTÁLY 
 

 A BEFUTÓ TÉT fogadásnál egy nyerő osztály van.  

 

151) A BEFUTÓ TÉT NYEREMÉNYALAP FELOSZTÁSA 
 

a.) A BEFUTÓ TÉT fogadásnál a nyereményalap a hivatalosan elsőnek és másodiknak helyezett lovakat tartalmazó 
fogadások között oszlik meg. 

b.) Amennyiben BEFUTÓ TÉT fogadás esetén, a versenyen két ló ér el holtversenyben első helyezést, és a 
nyerő kombinációk egyikére sem kötöttek fogadást, a felosztandó nyereményalapot az első helyezett 
lovakat és a harmadik helyezett lovat tartalmazó kombinációi között osztják fel.  
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c.) A BEFUTÓ TÉT fogadás esetén, ha a nyerő kombinációra egyetlen fogadást sem kötöttek, a felosztandó 
nyereményalapot az első helyezett és a harmadik helyezett lovat tartalmazó kombináción elért találatok 
számának arányában, vagy – ennek hiányában – a második helyezett és a harmadik helyezett lovat tartalmazó 
kombináción elért találatok számának arányában osztják fel.  

d.) Ennek hiányában valamennyi BEFUTÓ TÉT fogadásra feltett fogadási összeget visszafizetnek. 

 

Lásd 5. sz. melléklet 

 

152) HOLTVERSENY 
 
 Az adott versenyben, holtverseny esetén a nyerő kombinációkat a 4. sz. melléklet tartalmazza. 

153) HOLTVERSENY ESETÉN A NYEREMÉNYALAP FELOSZTÁSA 
 
 Az adott versenyben holtverseny esetén a nyereményalap felosztását a 4. sz. melléklet tartalmazza. 

154) BEFUTÓ TÉT NYEREMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA 
 
 A BEFUTÓ TÉT fogadások esetében, a befizetett tétösszeg meghatározott százalékára vonatkozó levonás, és a 
visszafizetett fogadások összegét levonják a befizetett tétösszegből. 
 Ezek után a SPECIÁLIS TÉT fogadásként kezelt fogadásokra kifizetett összegek levonásával jön létre a felosztandó 

nyereményalap. 

155) A BEFUTÓ TÉT NYEREMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA NORMÁL HELYEZÉS ESETÉN 
 
 Egyetlen nyerő kombináció esetén a felosztandó nyereményalapot az adott kombináción elért találatok számának 
arányában osztják fel. 
 

156) A BEFUTÓ TÉT NYEREMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA HOLTVERSENY ESETÉN 
 

 Több nyerő kombináció esetén a különböző kombinációkon elért találatok összegét levonják a felosztandó 
nyereményalapból. 

 
 A megmaradt összeget, az ú.n. felosztandó nyereményt, a 4. sz. mellékletben meghatározott részre osztják. E 

nyereményrészeket azután az egyes nyerő kombinációkon elért találatok számának arányában osztják fel. Az így 
kapott nyereményhányadok, a fogadási alapegységgel felszorozva alkotják az egyes kombinációk nyereményét. 

 
 

157) A SPECIÁLIS TÉT NYEREMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA NEM INDULÓ LÓ ESETÉN 
 
     Amennyiben az adott BEFUTÓ TÉT kombinációban kiválasztott lovak közül az egyik nem indul, a másik pedig a verseny 

első helyén végez, a fogadásra SPECIÁLIS TÉT nyereményt fizetnek. 

◦ SPECIÁLIS TÉT nyeremény megegyezik az adott ló TÉT nyereményével, de a SPECIÁLIS TÉT nyeremény nem 
haladhatja meg a BEFUTÓ TÉT nyereményt.  

◦ Holtverseny esetén a SPECIÁLIS TÉT nyeremények értéke nem haladhatja meg az ugyanazon lóra vonatkozó 
legalacsonyabb BEFUTÓ TÉT nyereményt vagy a legmagasabb BEFUTÓ TÉT nyereményt, amennyiben az 
adott lóra nem kötöttek fogadást.  

◦ Amennyiben a fent említett szabályok alkalmazása esetén ez nem teljesül, a felosztásra vonatkozó 
számítások elvégzése úgy történik, hogy a fogadóknak fizetett BEFUTÓ TÉT nyeremények azonosak legyenek 
a megfelelő BEFUTÓ TÉT nyereményekkel. 
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158) SZABÁLYOSAN BEFEJEZETT VERSENY 
 

BEFUTÓ TÉT fogadás szempontjából szabályosan befejezett versenynek minősül, ha a versenyben legalább 2 ló ér el 

hivatalosan helyezést. Amennyiben kettőnél kevesebb ló ér el hivatalosan helyezést, a verseny nem minősül szabályosan 

befejezett versenynek. Ebben az esetben, a BEFUTÓ TÉT fogadásra feltett valamennyi tét (valamennyi fogadás) névértéken 

visszafizetésre kerül.  

 

BEFUTÓ HELY FOGADÁS 
 

159) A BEFUTÓ HELY FOGADÁS FOGALMA, MEGHATÁROZÁSA 
 

 A BEFUTÓ HELY fogadás egy versenyben két lóra történik. A BEFUTÓ HELY fogadás akkor nyer, ha mindkét 

kiválasztott ló a verseny első három helyén belül végez. 

 

160) A BEFUTÓ HELY FOGADÁS SZABÁLYAI  
 

 A BEFUTÓ HELY fogadás szabályai minden versenyfajtánál egyformák. 

 

161) BEFUTÓ HELY FOGADÁSNÁL INDULÓK MINIMÁLIS SZÁMA 
 

 BEFUTÓ HELY fogadás minden olyan versenyben lehetséges, melyben legalább 4 lovat jeleztek hivatalosan 

indulónak. 

162) EGY SZELVÉNYEN TÖBB BEFUTÓ HELY FOGADÁS 
 

 A BEFUTÓ HELY fogadások technikai egyszerűsítése miatt lehetőség van egy fogadószelvényen több fogadást is 

elhelyezni, de minden egyes BEFUTÓ HELY fogadás (tippelt ló szám-párok) külön-külön fogadásnak minősülnek. Ilyenkor a 

fogadás alapösszege egy fogadószelvényen minden választott tippre azonos. 

 

163) SORREND SZERINTI FOGADÁS 
 

 BEFUTÓ HELY fogadások során ez a fogadási típus nem lehetséges. 
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164) KOMBINÁLT FOGADÁS 
 

 BEFUTÓ HELY fogadásnál, kombinált fogadás esetén a fogadó az általa kiválasztott lovak egymás közötti 

kombinációját (két ló esetén kettő) játssza az alábbiak szerint. 

  Minden BEFUTÓ HELY fogadás esetében, ha a fogadó K számú lovat választ ki, formulája: 

 

K x (K-1 )

2  BEFUTÓ HELY fogadást foglal magában. 

 A fogadás megköthető a kiválasztottak közül két ló mind a hat lehetséges egymáshoz viszonyított helyezési sorrendje 

szerinti kombinációra is; ebben az esetben a „minden sorrendre érvényes formula”: 

K x (K-1) BEFUTÓ HELY fogadást foglal magában. 

 

165) MEZŐNYFOGADÁS LEHETŐSÉGE  
 

 BEFUTÓ HELY fogadás esetén lehetőség van a mezőnyfogadás használatára. 

Ebben az esetben a fogadások a fogadó által kiválasztott alap lónak a hivatalosan indulónak jelentett összes többi lóval 

(teljes mezőnyre) vagy azok egy részével (részmezőnyre) alkotott kombinációit tartalmazzák. 

 

   A BEFUTÓ HELY fogadás esetén, ha a versenyen hivatalosan N számú ló indul, a „teljes mezőnyre” formula (N-1) 

BEFUTÓ HELY fogadást foglal magában. „Egy alap ló részmezőnyre” formulában, P számú ló kiválasztása esetén, a formula P 

számú BEFUTÓ HELY fogadást foglal magában. 

 
  A „teljes mezőny” formulák értékét, minden egyes versenyre, a verseny hivatalos programjában indulónak jelentett és a 

fogadásszervező hivatalos fogadási ajánlatában szereplő lovak száma alapján határozzák meg, figyelembe véve adott 

esetben a fogadás megkötésekor nem indulónak jelentett lovakat is. 

  

166) TARTALÉK LÓ HASZNÁLATA 
 

 A BEFUTÓ HELY fogadás keretében a fogadóknak lehetőségük van egy tartalék ló kiválasztására is, az általános 

részben leírtak szerint 

 Ha a fogadó nem választott ki tartalék lovat, vagy a kiválasztott tartalék ló nem indul, valamint ha – ez utóbbi 
esetben – a fogadó által megkötött fogadásban egy vagy két másik ló nem vesz részt a versenyben, a fogadást a 
fogadásszervező visszafizeti. 
 Ha a fogadó által kiválasztott tartalék ló részt vesz a versenyen, és az adott tartalék ló által helyettesített lovon 
kívül, a fogadó által megkötött fogadásban további egy vagy két másik ló sem indul, a fogadást a fogadásszervező visszafizeti. 
 

167) NEM INDULÓ LOVAK ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSA 
 

 Amennyiben valamely ló kiválik az indulónak jelzettek közül (lejelentés), tehát a versenyben nem vesz részt. 
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168) NEM INDULÓ LOVAK KEZELÉSE AZ ADOTT VERSENY STARTJA UTÁN 
 

a) Minden olyan BEFUTÓ HELY fogadást visszafizetnek, amelyek esetében a két kiválasztott ló egyike sem indult. 

b)  Amennyiben az adott BEFUTÓ HELY kombinációban kiválasztott lovak közül az egyik nem indult, a másik pedig - a 
hivatalos program szerint nyolcnál kevesebb induló esetén - az első két hely valamelyikén végez, vagy – a 
hivatalos program szerint nyolcnál több induló esetén – az első három hely valamelyikén végez, a fogadásra 
SPECIÁLIS HELY nyereményt fizetnek. 
SPECIÁLIS HELY nyeremény megegyezik az adott ló HELY nyereményével, de a SPECIÁLIS HELY nyeremény nem 
haladhatja meg a BEFUTÓ HELY nyeremény. Holtverseny esetén a SPECIÁLIS HELY nyeremény értéke az első két 
vagy három helyen helyezett lovak egyikének az egyik nem induló lóval alkotott kombinációjára fizetett SPECIÁLIS 
HELY nyeremény értéke nem haladhatja meg az ugyanazon lóra vonatkozó legalacsonyabb BEFUTÓ HELY 
nyereményt, vagy ha az adott lóra vonatkozóan ilyen nincs, akkor a legmagasabb BEFUTÓ HELY nyereményt. 
Amennyiben a fent említett szabályok alkalmazása esetén ez nem teljesül, a felosztásra vonatkozó számítások 
elvégzése úgy történik, hogy a fogadóknak fizetett BEFUTÓ HELY nyeremények azonosak legyenek a megfelelő 
BEFUTÓ HELY nyereményekkel. 

c) A fenti (b) bekezdésben foglaltak esetén, amennyiben TELJES MEZŐNY és RÉSZMEZŐNY formula esetén az alap ló 
nem indul, az adott formulákra feltett tétet visszafizetik. 

d) Valamennyi BEFUTÓ HELY fogadás összegét visszafizetik, ha az adott versenyben ténylegesen négynél kevesebb 
ló indul. 

 

169) A BEFUTÓ HELY FOGADÁS ALAPTÉTJE 
 

  300,00 Ft 

 

170) A BEFUTÓ HELY FOGADÁS LEGKISEBB ÉRTÉKE 
 

  300,00 Ft 

 

171) A BEFUTÓ HELY FOGADÁS LEGNAGYOBB ÉRTÉKE 
 

  65.000,00 Ft 

 

172) BEFUTÓ HELY FOGADÁS LÉPTETÉSE 
 

  300,00 Ft 

 

173) A BEFUTÓ HELY FOGADÁSHOZ TARTOZÓ FOGADÓSZELVÉNY TARTALMI ELEMEINEK 

ÉS  FORMÁJÁNAK MEGHATÁROZÁSA 
 

 A BEFUTÓ HELY fogadás fogadószelvénye és a tartalmak jelentése megegyezik az általános részben leírtakkal. 
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174) SZÁMSZERŰSÍTHETŐ ESÉLYEK 
 

Lásd 3. sz. melléklet 

 

175) NYERŐ OSZTÁLY 
 

 A BEFUTÓ HELY fogadásnál három nyerő osztály van.  

 

176) A BEFUTÓ HELY NYEREMÉNYALAP FELOSZTÁSA 
 

a.) A BEFUTÓ HELY fogadásnál a nyereményalap a hivatalosan elsőnek, másodiknak, és harmadiknak helyezett lovak 
közül az elsőt és másodikat, az elsőt és a harmadikat illetve a másodikat és harmadikat sorrend nélkül tartalmazó 
fogadások között oszlik meg. 

 
b.) Ha a BEFUTÓ HELY kombinációk egyikére nem kötöttek fogadást, az adott kombinációra eső felosztandó 

nyereményalapot azonos arányban a többi nyerő „befutó hely” kombináció között osztják fel.  

 

c.) Ennek hiányában valamennyi BEFUTÓ HELY fogadásra feltett fogadási összeget visszafizetnek. 

 

Lásd 5. sz. melléklet 

 

177) HOLTVERSENY 
 
 Az adott versenyben, holtverseny esetén a nyerő kombinációkat a 4. sz. melléklet tartalmazza. 

178) HOLTVERSENY ESETÉN A NYEREMÉNYALAP FELOSZTÁSA 
 
 Az adott versenyben holtverseny esetén a nyereményalap felosztását a 4. sz. melléklet tartalmazza. 

179) BEFUTÓ HELY NYEREMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA 
 
 A BEFUTÓ HELY fogadások esetében, a befizetett tétösszeg meghatározott százalékára vonatkozó levonás, és a 
visszafizetett fogadások összegét levonják a befizetett tétösszegből. 
 Ezek után a SPECIÁLIS HELY fogadásként kezelt fogadásokra kifizetett összegek levonásával jön létre a felosztandó 

nyereményalap. 

 A különböző nyerő kombinációkon elért találatok összegét levonják a felosztandó nyereményalapból; a megmaradt 
összeg képezi az ú.n. „kiosztandó nyereményt”. 

180) A BEFUTÓ HELY NYEREMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA NORMÁL HELYEZÉS ESETÉN 
 
 A felosztandó nyereményalapot három egyenlő részre osztják. E nyereményrészeket azután az egyes nyerő 
kombinációkon elért találatok számának arányában osztják fel. 
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181) A BEFUTÓ HELY NYEREMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA HOLTVERSENY ESETÉN 
 

 Több nyerő kombináció esetén a különböző kombinációkon elért találatok összegét levonják a felosztandó 
nyereményalapból. 

 
A megmaradt összeget, az ú.n. felosztandó nyereményt, a 4. sz. mellékletben meghatározott részre osztják. E 

nyereményrészeket azután az egyes nyerő kombinációkon elért találatok számának arányában osztják fel. Az így kapott 

nyereményhányadok, a fogadási alapegységgel felszorozva alkotják az egyes kombinációk nyereményét. 

182) A SPECIÁLIS HELY NYEREMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA NEM INDULÓ LÓ ESETÉN 
 
 Amennyiben az adott BEFUTÓ HELY kombinációban kiválasztott lovak közül az egyik nem indult, a másik pedig - a 
hivatalos program szerint nyolcnál kevesebb induló esetén - az első két hely valamelyikén végez, vagy – a hivatalos program 
szerint nyolcnál több induló esetén – az első három hely valamelyikén végez, a fogadásra SPECIÁLIS HELY nyereményt 
fizetnek. 
 

a) SPECIÁLIS HELY nyeremény megegyezik az adott ló HELY nyereményével, de a SPECIÁLIS HELY nyeremény 
nem haladhatja meg a BEFUTÓ HELY nyereményt.  

b) Holtverseny esetén a SPECIÁLIS HELY nyeremények értéke az első két vagy három helyen befutó lovak 
egyikének az egyik nem induló lóval alkotott kombinációjára fizetett SPECIÁLIS HELY nyeremény értéke 
nem haladhatja meg az ugyanazon lóra vonatkozó legalacsonyabb BEFUTÓ HELY nyereményt, vagy ha az 
adott lóra vonatkozóan ilyen nincs, akkor a legmagasabb BEFUTÓ HELY nyereményt. 

c)  Amennyiben a fent említett szabályok alkalmazása esetén ez nem teljesül, a felosztásra vonatkozó 
számítások elvégzése úgy történik, hogy a fogadóknak fizetett BEFUTÓ HELY nyeremények azonosak 
legyenek a megfelelő BEFUTÓ HELY nyereményekkel. 

 

 

183) SZABÁLYOSAN BEFEJEZETT VERSENY 
 

BEFUTÓ HELY fogadás szempontjából szabályosan befejezett versenynek minősül, ha a versenyben legalább 2 ló ér el 

hivatalosan helyezést. Amennyiben kettőnél kevesebb ló ér el hivatalosan helyezést, a verseny nem minősül szabályosan 

befejezett versenynek. Ebben az esetben, a BEFUTÓ HELY fogadásra feltett valamennyi tét (valamennyi fogadás) névértéken 

visszafizetésre kerül.  
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HÁRMASBEFUTÓ FOGADÁS 
 

184) A HÁRMASBEFUTÓ FOGADÁS FOGALMA, MEGHATÁROZÁSA 
 

  A fogadási ajánlatban megjelölt egyes versenyekre HÁRMASBEFUTÓ fogadások szervezhetők. 

 A HÁRMASBEFUTÓ fogadásnál egy adott versenyben három lovat kell helyezési sorrendjük szerint megjátszani. 
 

A HÁRMASBEFUTÓ fogadás akkor nyer, ha a három kiválasztott ló a verseny első három helyén végez, és a fogadó által 

megjelölt helyezési sorrendjük megegyezik a verseny hivatalos helyezési sorrendje szerinti variációval. 

 

185) A HÁRMASBEFUTÓ FOGADÁS SZABÁLYAI  
 

 A HÁRMASBEFUTÓ fogadás szabályai minden versenyfajtánál egyformák. 

 

186) HÁRMASBEFUTÓ FOGADÁSNÁL INDULÓK MINIMÁLIS SZÁMA 
 

 HÁRMASBEFUTÓ fogadás minden olyan versenyben lehetséges, melyben legalább 4 lovat jeleztek hivatalosan 

indulónak. 

 

187) SORREND SZERINTI FOGADÁS 
 

 HÁRMASBEFUTÓ fogadások során ez a fogadás típus lehetséges. 

188) KOMBINÁLT FOGADÁS 
 

 A kombinált formulák minden olyan HÁRMASBEFUTÓ fogadást magukban foglalnak, amelyek a fogadó által 

kiválasztott számú lovak közül három ló kombinációját tartalmazzák. 

A fogadó dönthet úgy, hogy a fogadást a kiválasztott három lónak egy meghatározott, egyetlen variációnak megfelelő 
helyezési sorrend szerinti kombinációjára köti csak meg. Ebben az esetben az ú.n. „egyszerűsített formula” a kiválasztott 
lovak: 

 

K x (K-1 ) x ( K-2)

6  variációját foglalja magában. 

Abban az esetben, ha a fogadó a kiválasztott három ló mind a hat lehetséges helyezési sorrendje szerinti kombinációt meg 

kívánja játszani, a „komplett formulának” nevezett fogadás a kiválasztott lovak K x (K-1) x (K-2) variációját foglalja magában. 
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189) MEZŐNYFOGADÁS LEHETŐSÉGE  

 
a) A „két ló teljes mezőnyre” formulák minden olyan HÁRMASBEFUTÓ fogadást magukban foglalnak, 

amelyek a fogadó által kiválasztott két alap lónak az összes többi hivatalosan indulónak jelentett lóval 

alkotott kombinációját tartalmazzák. 

 

Ha a versenyen hivatalosan N számú ló indul, a „két ló teljes mezőnyre” fogadás a kiválasztott lovak 6 x 

(N-2) variációját foglalja magában komplett formulában, és (N-2) variációját egyszerűsített formulában. 

Utóbbi esetben a fogadónak meg kell határoznia a formulában megjátszott két alap ló által elérendő 

helyezéseket. 

 

b) A „két ló részmezőnyre” fogadások minden olyan HÁRMASBEFUTÓ fogadást magukban foglalnak, 

amelyek a két alap lónak a többi hivatalosan indulónak jelentett ló közül a fogadó által kiválasztott 

lovakkal alkotott kombinációját tartalmazzák. 

 

Ha a fogadó P számú lovat választott ki, a „két ló részmezőnyre” fogadás 6 P HÁRMASBEFUTÓ fogadást 

foglal magában komplett formulában, és P HÁRMASBEFUTÓ fogadást egyszerűsített formulában. Utóbbi 

esetben azonban a fogadónak meg kell határoznia a formulában megjátszott két alap ló által elérendő 

helyezéseket is. 

 

c) Az „egy ló teljes mezőnyre” formulák minden olyan HÁRMASBEFUTÓ fogadást magukban foglalnak, 

amelyek a fogadó által kiválasztott alap lónak az összes többi hivatalosan indulónak jelentett ló közül 

kettővel alkotott kombinációját tartalmazzák. 

 

Ha a versenyen hivatalosan N számú ló indul, az „egy ló teljes mezőnyre” fogadás a kiválasztott lovak 3 x 

(N-1) x (N-2) variációját foglalja magában komplett formulában, és (N-1) x (N-2) variációját 

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

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

sorrendjét, mivel minden egyes hármas kombináció tartalmazza az alap lovon kívüli lovak két lehetséges 

sorrend szerinti két variációját. 

 

d) Az „egy ló részmezőnyre” fogadások minden olyan HÁRMASBEFUTÓ fogadást magukban foglalnak, 

amelyek az alap lónak a hivatalosan indulónak jelentettek köréből a fogadó által kiválasztott lovak közül 

kettővel alkotott kombinációját tartalmazzák. 

 

Ha a fogadó P számú lovat választott ki, az „egy ló részmezőnyre” fogadás a kiválasztott lovak 3 x P x (P-

1) variációját foglalja magában komplett formulában, és P x (P-1) variációját egyszerűsített formulában. 

Utóbbi esetben a fogadónak meg kell határoznia a formulájában megjátszott alap ló által elérendő 

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

sorrendjét, mivel minden egyes hármas kombináció tartalmazza az alap lovon kívüli lovak két lehetséges 

sorrend szerinti két variációját. 

 

    Az egy vagy két ló „teljes mezőnyre” formulák értékét minden egyes versenyre a fogadásszervező fogadási ajánlatában 
indulónak jelentett lovak száma alapján határozzák meg, figyelembe véve adott esetben a fogadás megkötésekor nem 
indulónak jelentett lovakat is. 
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190) TARTALÉK LÓ HASZNÁLATA 
 

 A HÁRMASBEFUTÓ fogadás esetében a fogadók kiválaszthatnak egy tartalék lovat is. 

Ha a fogadó nem választott ki tartalék lovat, vagy a kiválasztott tartalék ló nem indul,  és ha – ez utóbbi esetben – a fogadó 

által megkötött fogadásban egy vagy két további  ló sem vesz részt a versenyben, a fogadást az alábbiak szerint kell 

kezelni.  

 

a) Minden olyan HÁRMASBEFUTÓ kombináció esetében visszafizetik a fogadás összegét, ahol a három ló egyike sem 

vett részt a versenyben. 

b) Amennyiben egy HÁRMASBEFUTÓ kombinációban a három kiválasztott lóból kettő nem indul, az adott fogadást a 

harmadik lóra kötött TÉT fogadásként kell kezelni. Kifizetése speciális nyeremény szerint történik, feltéve, hogy az 

adott ló a verseny első helyén végez. 

c) Amennyiben egy HÁRMASBEFUTÓ kombinációban a három megjátszott lóból egy nem indul, az adott fogadást a 

versenyben részt vett másik két lóra kötött BEFUTÓ fogadásként kell kezelni. Kifizetése speciális nyeremény 

szerint történik, feltéve, hogy a szóban forgó két ló a verseny első két helyén végez. 

d) A fenti (b) és (c) bekezdésben meghatározott szabályok mindazonáltal nem vonatkoznak azokra a „teljes mezőny” 

és „részmezőny” formulákra, amelyek esetében az alap lovak egyike sem indul. Ez utóbbi esetben az ilyen 

formulákra feltett fogadási összeget visszafizetik. 

 

191) NEM INDULÓ LOVAK ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSA 
 

 Amennyiben valamely ló kiválik az indulónak jelzettek közül (lejelentés), tehát a versenyben nem vesz részt. 

192) NEM INDULÓ LOVAK KEZELÉSE AZ ADOTT VERSENY STARTJA UTÁN 
 

a) Minden olyan HÁRMASBEFUTÓ kombinációra feltett tétet visszafizetnek, amelyek esetében a három kiválasztott 

ló egyike sem vett részt a versenyen. 

 

b) Amennyiben egy HÁRMASBEFUTÓ kombinációban a három kiválasztott ló közül kettő nem indul, az adott fogadás 

a harmadik lóra kötött TÉT fogadásként kerül elbírálásra. Kifizetése a kiszámított speciális nyeremény szerint 

történik, feltéve, hogy az adott ló a verseny első helyezettjeként ér célba. 

 

c) Amennyiben egy HÁRMASBEFUTÓ kombinációban a három kiválasztott ló közül az egyik nem indul, az adott 

fogadás a versenyben részt vett két másik lóra kötött BEFUTÓ fogadásként kerül elbírálásra. Kifizetése a 

kiszámított speciális nyeremény szerint történik, feltéve, hogy a két ló a verseny első két helyezettjeként ér célba, 

és hogy mindkettőt a helyezési sorrendjüknek megfelelő pozícióban játszották meg. 

 

d) A fenti (b) és (c) 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. 

e) Valamennyi HÁRMASBEFUTÓ fogadás összegét visszafizetik, ha az adott versenyben ténylegesen négynél 

kevesebb ló indult. 
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193) HÁRMASBEFUTÓ FOGADÁS ALAPTÉTJE 
 

  300,00 Ft 

 

194) HÁRMASBEFUTÓ FOGADÁS LEGKISEBB ÉRTÉKE 
 

  300,00 Ft 

 

195) HÁRMASBEFUTÓ FOGADÁS LEGNAGYOBB ÉRTÉKE 
 

  65.000,00 Ft 

 

196) HÁRMASBEFUTÓ FOGADÁS LÉPTETÉSE 
 

  300,00 Ft 

 

197) A HÁRMASBEFUTÓ FOGADÁSHOZ TARTOZÓ FOGADÓSZELVÉNY TARTALMI 

ELEMEINEK ÉS FORMÁJÁNAK MEGHATÁROZÁSA 
 

 A HÁRMABEFUTÓ fogadás fogadószelvénye és a tartalmak jelentése megegyezik az általános részben leírtakkal. 

 

198) SZÁMSZERŰSÍTHETŐ ESÉLYEK 
  

Lásd 3. sz. melléklet 

 

199) NYERŐ OSZTÁLY 
 

 A HÁRMASBEFUTÓ fogadásnál egy nyerő osztály van.  
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200) A HÁRMASBEFUTÓ NYEREMÉNYALAP FELOSZTÁSA 
 

  A HÁRMASBEFUTÓ fogadásnál a nyereményalap a hivatalosan elsőnek, másodiknak és harmadiknak helyezett 

lovakat egy fogadásban tartalmazó fogadások között oszlik meg. 

a) Amennyiben az adott HÁRMASBEFUTÓ fogadásban érintett versenyben az első három helyezett ló pontos 

helyezési sorrendjének megfelelő variációra egyetlen fogadást sem kötöttek, a nyereményalapot ugyanezen 

három ló azon kombinációján elért találatok arányában osztják fel, amely az adott lovakat az első, a harmadik és a 

második helyen tartalmazza; vagy ennek hiányában, amely az adott lovakat a harmadik, a második és az első 

helyen tartalmazza, illetve ennek hiányában, amely az adott lovakat a második, az első és a harmadik helyen 

tartalmazza.  

 

b) Amennyiben az utóbbi variációra sincs találat, akkor a felosztandó nyereményalapot ugyanezen három ló azon 

variációin elért találatok összegének arányában osztják fel, amelyek az adott lovakat a második, harmadik és első, 

illetve a harmadik, az első és a második helyen tartalmazza.  

 

c) Amennyiben ilyen találat sem születik, akkor a felosztandó nyereményalapot az első helyezett és első helyen 

megtett lónak, a második helyezett és második helyen megtett lóval, és a verseny hivatalos programjában 

indulónak jelentett lovak egyikével alkotott kombinációján elért találatok összegének arányában osztják fel.

  

 

d) Végül, ennek hiányában a felosztandó nyereményalapot az első helyezett és első helyen megtett lónak a verseny 

hivatalos programjában indulónak jelentett lovak közül kettővel alkotott kombinációján elért találatok összegének 

arányában osztják fel. 

e) Ennek hiányában valamennyi HÁRMASBEFUTÓ fogadásra feltett fogadási összeget visszafizetnek. 

 

Lásd 5. sz. melléklet 

 

201) HOLTVERSENY 
 
 Az adott versenyben, holtverseny esetén a nyerő kombinációkat a 4. sz. melléklet tartalmazza. 

 

202) HOLTVERSENY ESETÉN A NYEREMÉNYALAP FELOSZTÁSA 
 
 Az adott versenyben holtverseny esetén a nyereményalap felosztását a 4. sz. melléklet tartalmazza. 

 

 

203) HÁRMASBEFUTÓ NYEREMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA 
 
 A befizetett tétösszeg meghatározott százalékára vonatkozó levonás, és a visszafizetett fogadások összegét 
levonják a befizetett tétösszegből. 
 

A TÉT és BEFUTÓ fogadásként kezelendő fogadásokra kifizetett összeg levonásával jön létre a felosztandó nyereményalap. 
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204) A HÁRMASBEFUTÓ NYEREMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA NORMÁL HELYEZÉS ESETÉN 
 
A felosztandó nyereményalapot a nyerő variáción elért találatok számának arányában osztják fel. 

205) A HÁRMASBEFUTÓ NYEREMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA HOLTVERSENY ESETÉN 
 

 Több nyerő kombináció esetén a különböző kombinációkon elért találatok összegét levonják a felosztandó 
nyereményalapból. 

 A megmaradt összeget, az ú.n. felosztandó nyereményt, a 4. sz. mellékletben meghatározott részre osztják. E 
nyereményrészeket azután az egyes nyerő kombinációkon elért találatok számának arányában osztják fel. Az így kapott 
nyereményhányadok, a fogadási alapegységgel felszorozva alkotják az egyes kombinációk nyereményét. 

 

 

206) SPECIÁLIS NYEREMÉNY  
 
  Amennyiben az adott HÁRMASBEFUTÓ fogadásban érintett versenyen, egy vagy több ló nem indul, és – az 

adott versenyre – BEFUTÓ fogadás nem volt köthető, vagy az első két helyen végzett ló pontos helyezési sorrendje 

szerinti kombinációjára nyereményét nem fizettek, akkor az egyik nem induló  lónak az első két helyen befutó, helyezési 

sorrendjüknek megfelelően megtett lovakkal alkotott variációjára, vagy – holtverseny esetén – variációira fizetendő, a 

speciális nyeremények, az ugyanazon két lóra vonatkozó HÁRMASBEFUTÓ fogadásokra fizetett legalacsonyabb 

nyereménnyel, vagy ennek hiányában az említett lovak közül csak az egyiket tartalmazó HÁRMASBEFUTÓ fogadásokra 

fizetett legmagasabb nyereménnyel; illetve ennek hiányában, a legnagyobb HÁRMASBEFUTÓ nyereménnyel egyenlők. 

  

207) SZABÁLYOSAN BEFEJEZETT VERSENY 
 

HÁRMASBEFUTÓ fogadás szempontjából szabályosan befejezett versenynek minősül, ha a versenyben legalább 3 ló ér 

el hivatalosan helyezést. Amennyiben háromnál kevesebb ló ér el hivatalosan helyezést, a verseny nem minősül szabályosan 

befejezett versenynek. Ebben az esetben, a HÁRMASBEFUTÓ fogadásra feltett valamennyi tét (valamennyi fogadás) 

névértéken visszafizetésre kerül.  
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TRIO FOGADÁS 
 

208) A TRIO FOGADÁS FOGALMA, MEGHATÁROZÁSA 
 

 A TRIO fogadásnál egy adott versenyben három lovat kell megjátszani, helyezési sorrendjük meghatározása nélkül. 

 A TRIO fogadás akkor nyer, ha a kiválasztott három ló, helyezési sorrendjüktől függetlenül, a verseny első három 

helyén végez. 

 

209) A TRIO FOGADÁS SZABÁLYAI  
 

 A TRIO fogadás szabályai minden versenyfajtánál egyformák. 

 

210) TRIO FOGADÁSNÁL INDULÓK MINIMÁLIS SZÁMA 
 

 TRIO fogadás minden olyan versenyben lehetséges, melyben legalább 4 lovat jeleztek hivatalosan indulónak. 

 

211) SORREND SZERINTI FOGADÁS 
 

 TRIO fogadások során ez a fogadás típus nem lehetséges 

 

212) KOMBINÁLT FOGADÁS 
 

 A kombinált fogadási formulák minden olyan fogadást magukban foglalnak, amelyek a fogadó által kiválasztott 

bizonyos számú ló egymás közötti, három lóból álló kombinációját tartalmazzák. 

Ha a fogadó K számú lovat választ ki, formulája: 
 

  

K x (K - 1 ) x ( K - 2)

6  egyszeri kombinációt foglal magában 

  A fogadás megköthető a kiválasztott három ló mind a hat lehetséges egymáshoz viszonyított helyezési sorrendje 
szerinti kombinációra is; ebben az esetben a „minden sorrendre érvényes formula”: 
 
K x (K-1) x (K-2) egyszeri kombinációt foglal magában. 
 
 

 

213) MEZŐNYFOGADÁS LEHETŐSÉGE  
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a) A „két ló mezőnyre” formulák minden olyan fogadást magukban foglalnak, amelyek a fogadó által kiválasztott két 

alap lónak a hivatalosan indulónak jelentett összes többi lóval (két alap ló teljes mezőnyre), vagy e lovak egy 

kiválasztott részével (két alap ló részmezőnyre) alkotott kombinációját tartalmazzák. 

 

Ha a versenyen hivatalosan N számú ló indul, a „két alap ló teljes mezőnyre” fogadás (N-2)  egyszeri 

kombinációt foglal magában. 

 

Ha a fogadó P számú lovat választ, a „két alap ló részmezőnyre” fogadás  P egyszeri kombinációt foglal 

magában. 

 

b) Az „egy ló mezőnyre” formulák minden olyan fogadást magukban foglalnak, amelyek a fogadó által kiválasztott 

lónak (mint alap lónak) a hivatalosan indulónak jelentett összes többi ló közül kettővel (alap ló teljes mezőnyre), 

vagy e lovak egy kiválasztott részéből kettővel (alap ló részleges mezőnyre) alkotott kombinációját tartalmazzák. 

  

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

 

   

( N - 1)  x ( N - 2)

2  egyszeri kombinációt foglal magában. 

 

 Ha a fogadó P számú lovat választott ki, az „egy alap ló részmezőnyre”  fogadás: 

 

    

P x ( P - 1)

2  egyszeri kombinációt foglal magában. 

 
    A „teljes mezőnyre” formulák értékét minden egyes versenyre a fogadásszervező fogadási ajánlatában indulónak jelentett 
lovak száma alapján határozza meg, figyelembe véve adott esetben a fogadás megkötésekor nem indulónak jelentett lovakat 
is. 
 
 

214) TARTALÉK LÓ HASZNÁLATA 
 

A TRIO fogadás esetében a fogadók kiválaszthatnak egy tartalék lovat is. 

a) Ha a fogadó nem választott ki tartalék lovat, vagy a kiválasztott tartalék ló nem indul, és ha – ez utóbbi esetben – a 
fogadó által megkötött fogadásban egy vagy két további ló sem vesz részt a versenyen, a fogadást az alábbiak 
szerint kell kezelni. Minden olyan TRIO kombináció esetében visszafizetik a fogadás összegét, ahol a három ló 
egyike sem vett részt a versenyen. 

b) Amennyiben egy TRIO kombinációban a három kiválasztott lóból kettő nem indul, az adott fogadást a harmadik 
lóra kötött TÉT fogadásként kell kezelni. Kifizetése speciális nyeremény szerint történik, feltéve, hogy az adott ló a 
verseny első helyén végez. 

c) Amennyiben egy TRIO kombinációban a három megjátszott lóból egy nem indul, az adott fogadást a versenyben 
részt vett másik két lóra kötött BEFUTÓ TÉT fogadásként kell kezelni. Kifizetése speciális nyeremény szerint 
történik, feltéve, hogy a szóban forgó két ló a verseny első két helyén végez. 

d) A fenti (b) és (c) bekezdésben meghatározott szabályok mindazonáltal nem vonatkoznak azokra a „teljes mezőny” 
és „részmezőny” formulákra, amelyek esetében az alap lovak egyike sem indul. Ez utóbbi esetben az ilyen 
formulákra feltett fogadási összeget visszafizetik. 
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215) NEM INDULÓ LOVAK ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSA 
 

 Amennyiben valamely ló kiválik az indulónak jelzettek közül (lejelentés), tehát a versenyben nem vesz részt. 

216) NEM INDULÓ LOVAK KEZELÉSE AZ ADOTT VERSENY STARTJA UTÁN 
 

a) Minden olyan HÁRMASBEFUTÓ kombináció esetében visszafizetik a fogadás összegét, ahol a három ló egyike sem 

vett részt a versenyben. 

b) Abban az esetben, ha begy TRIO kombinációban a három kiválasztott lóból kettő nem indul, az adott fogadást a 
harmadik lóra kötött TÉT fogadásként kell kezelni. Kifizetése speciális nyeremény szerint történik, feltéve, hogy az 
adott ló a verseny első helyén végez, 

c)  egy TRIO kombinációban a három megjátszott lóból egy nem indul, az adott fogadást a versenyben részt vett 
másik két lóra kötött BEFUTÓ TÉT fogadásként kell kezelni. Kifizetése speciális nyeremény szerint történik, 
feltéve, hogy a szóban forgó két ló a verseny első két helyén végez,  

d) egy TRIO kombinációban a három megjátszott lóból egy nem indul, az adott fogadást a versenyben részt vett 
másik két lóra kötött BEFUTÓ TÉT fogadásként kell kezelni. Kifizetése speciális nyeremény szerint történik, 
feltéve, hogy a szóban forgó két ló a verseny első két helyén végez, és a fogadás olyan „teljes mezőny” és 
„részmezőny” formulákra lett megkötve, amelyek esetében az alap lovak egyike sem indul. akkor az ilyen 
fogadásokat visszafizetik. 

e) Valamennyi TRIO fogadás összegét visszafizetik, ha az adott versenyben ténylegesen négynél kevesebb ló indult. 

 

217) TRIO FOGADÁS ALAPTÉTJE 
 

  300,00 Ft 

218) TRIO FOGADÁS LEGKISEBB ÉRTÉKE 
 

  300,00 Ft 

219) TRIO FOGADÁS LEGNAGYOBB ÉRTÉKE 
 

  65.000,00 Ft 

220) TRIO FOGADÁS LÉPTETÉSE 
 

  300,00 Ft 

 

 

221) A TRIO FOGADÁSHOZ TARTOZÓ FOGADÓSZELVÉNY TARTALMI ELEMEINEK ÉS 

 FORMÁJÁNAK MEGHATÁROZÁSA 
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 A TRIO fogadás fogadószelvénye és a tartalmak jelentése megegyezik az általános részben leírtakkal. 

 

222) SZÁMSZERŰSÍTHETŐ ESÉLYEK 
 

Lásd 3. sz. melléklet. 

 

223) NYERŐ OSZTÁLY 
 

 A TRIO fogadásnál egy nyerő osztály van.  

 

224) A TRIO FOGADÁS NYEREMÉNYALAP FELOSZTÁSA 
 

  A TRIO fogadásnál a nyereményalap a hivatalosan elsőnek, másodiknak és harmadiknak helyezett lovakat egy 

fogadásban tartalmazó fogadások között oszlik meg. 

 
a) Amennyiben holtverseny esetén a nyerő kombinációk egyikére egyetlen fogadást sem kötöttek, akkor az 

adott kombinációra eső felosztandó nyereményalapot egyenlő arányban osztják szét a többi nyerő 

kombináció között. 

b) Ha az első három helyezett ló egyik nyerő kombinációjára sem kötöttek fogadást, akkor a felosztandó 

nyereményalap az első, a második, és a negyedik helyezett lovak kombinációjára, vagy ennek hiányában az 

első, a harmadik és a negyedik helyezett ló kombinációjára, vagy ennek hiányában a második, a harmadik 

és a negyedik ló kombinációjára vonatkozik. 

c) Ha ez utóbbi kombinációra sem kötöttek fogadást, akkor a felosztandó nyereményalapot az első két 

helyezett lónak a verseny hivatalos programjában szereplő lovak egyikével alkotott kombinációin elért 

találatok arányában osztják fel. 

d) Ennek hiányában a felosztandó nyereményalapot az első helyezett lónak a verseny hivatalos programjában 

szereplő lovak közül kettővel alkotott kombinációin elért találatok arányában osztják fel. 

e) Ennek hiányában valamennyi TRIO fogadásra feltett fogadási összeget visszafizetnek. 

 

Lásd 5. sz. melléklet 

 

225) HOLTVERSENY 
 
 Az adott versenyben, holtverseny esetén a nyerő kombinációkat a 4. sz. melléklet tartalmazza. 

226) HOLTVERSENY ESETÉN A NYEREMÉNYALAP FELOSZTÁSA 
 
 Az adott versenyben holtverseny esetén a nyereményalap felosztását a 4. sz. melléklet tartalmazza. 

 

227) TRIO NYEREMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA 
 
 A TRIO fogadások esetében, a befizetett tétösszeg meghatározott százalékára vonatkozó levonás, és a visszafizetett 
fogadások összegét levonják a befizetett tétösszegből. 
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 A TÉT és BEFUTÓ TÉT fogadásként kezelt fogadásokra kifizetett összeg levonása után megmaradt összeg képezi a 

fogadástípus felosztandó nyereményalapját. 

 

228) A TRIO NYEREMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA NORMÁL BEFUTÁS ESETÉN 
 
 A felosztandó nyereményalapot a nyerő kombináción elért találatok számának arányában osztják fel. 
 

229) A TRIO NYEREMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA HOLTVERSENY ESETÉN 
 

 Több nyerő kombináció esetén a különböző kombinációkon elért találatok összegét levonják a felosztandó 
nyereményalapból. 
 

 A megmaradt összeget, az ú.n. felosztandó nyereményt, a 4. sz. mellékletben meghatározott részre osztják. E 
nyereményrészeket azután az egyes nyerő kombinációkon elért találatok számának arányában osztják fel. Az így 
kapott nyereményhányadok, a fogadási alapegységgel felszorozva alkotják az egyes kombinációk nyereményét. 

230) A SPECIÁLIS NYEREMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA NEM INDULÓ LÓ ESETÉN 
 

a) Azon versenyek esetében, ahol egy vagy több ló nem indul, az első két helyen befutó lovak és az egyik nem induló 
ló alkotta kombinációjára, illetve holtverseny esetén kombinációkra fizetendő speciális nyeremény, megegyezik 
ugyanazon két ló BEFUTÓ TÉT nyereményével, figyelemmel az alábbi (b) és (c) bekezdés rendelkezéseire is. 

b) Az (a) bekezdésben említett speciális nyereményei nem haladhatja meg a TRIO fogadás alapnyereményét. 
Holtverseny esetén, az említett nyeremények értéke nem haladhatja meg az ugyanezen lovakat érintő TRIO 
fogadás legkisebb alapnyereményének értékét, vagy ennek hiányában az említett lovaknak csak egyikét érintő 
TRIO fogadás legmagasabb alapnyereményét; ez utóbbi hiányában pedig a TRIO fogadás legmagasabb 
alapnyereményét.  
Ha az (a) bekezdésben meghatározott szabályok alkalmazása esetén ez nem teljesül, akkor a nyeremények 
kiszámítása úgy történik, hogy a fogadóknak fizetett adott speciális nyeremények mindegyike megegyezzen a 
megfelelő TRIO fogadás alapnyereményével. 

c) Az első helyezett ló és a nem induló lovak közül két ló kombinációjának, illetve holtverseny esetén kombinációinak 
speciális nyereménye, megegyezik az adott ló TÉT nyereményével, figyelemmel az alábbi (d) bekezdés 
rendelkezéseire is. 

d) A (c) bekezdésben említett nyeremény nem haladhatja meg a TRIO fogadás alapnyereményét. 
e) Holtverseny esetén, az említett nyeremények értéke nem haladhatja meg az ugyanazon lovat érintő TRIO fogadás 

legkisebb alapnyereményét, vagy ennek hiányában a TRIO fogadás legmagasabb alapnyereményét, amennyiben az 
adott lovat tartalmazó fogadás nincs. 

f) Ha a (c) bekezdésben meghatározott szabályok alkalmazása esetén ez nem teljesül, akkor a nyereményszámítások 
kiszámítása úgy történik, hogy a fogadóknak fizetett adott speciális nyeremények mindegyike megegyezzen a 
megfelelő TRIO fogadás alapnyereményével. 

g) Semmi esetben nem fizethető speciális nyeremény azokra a kombinációkra, amelyek egy nem induló lovat, 
valamint az első és a harmadik helyezett lovat; vagy egy nem induló lovat, valamint a második és a harmadik 
helyezett lovat; vagy két nem induló lovat és a második helyezett lovat tartalmazzák. 

 

231) SZABÁLYOSAN BEFEJEZETT VERSENY 
 

TRIO fogadás szempontjából szabályosan befejezett versenynek minősül, ha a versenyben legalább 3 ló ér el 

hivatalosan helyezést. Amennyiben háromnál kevesebb ló ér el hivatalosan helyezést, a verseny nem minősül szabályosan 

befejezett versenynek. Ebben az esetben, a TRIO fogadásra feltett valamennyi tét (valamennyi fogadás) névértéken 

visszafizetésre kerül.  
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KINCSEM+ FOGADÁS 
 

232) 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. 
 
A KINCSEM+ fogadás abban az esetben nyer, ha az alábbi nyerőosztályok valamelyikével megegyező kombinációt tartalmaz: 
 
A fogadásra „pontos helyezési sorrendnek megfelelő 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 megegyezik a 

verseny hivatalos helyezési sorrendjével. 

A fogadásra „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 nem a verseny hivatalos helyezési 

sorrendjével. 

Ezen kívül, 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, az általános nyereményszámításban leírtak figyelembevételével, „BÓNUSZ 4” nyeremény 

fizetendő. 

Ezen kívül, minden olyan öt lóból álló kombinációra, amelyből négy ló, az adott négy ló fogadó által meghatározott 

egymáshoz viszonyított helyezési sorrendjétől függetlenül, a verseny első öt helyén belül végez, egy pedig, az ötödik helynél 

rosszabb helyezést ér el, az általános nyereményszámításban leírtak figyelembevételével, „BÓNUSZ 4 az 5-ből” nyeremény 

fizetendő. 

Hasonlóképpen, 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 az ötödik 

helynél rosszabb helyezést ér el, az általános nyereményszámításban leírtak figyelembevételével, „BÓNUSZ 3” nyeremény 

fizetendő. 

A KINCSEM+ fogadásban érintett verseny hivatalos indítása után, a fogadásszervező nemzetközi központi rendszere egy 
0001 és 3000 érték közötti ú.n. „Plusz nyertes sorszámot” generál véletlenszerűen. 
 

A KINCSEM+ fogadás játékba küldésekor a fogadószelvény kap egy véletlenül generált „plusz számot”, amelyet 0001 és 

3000 között sorsol ki a rendszer a fogadás megtörténtének pillanatában. 

 

Amennyiben a „pontos helyezési sorrendnek megfelelő KINCSEM+” nyeremény szerinti osztalékra jogosító valamely 
KINCSEM+ fogadószelvény tartalmazza a „Plusz nyertes sorszámot”, akkor az adott kombináció egyben „jackpot 
nyeremény” osztalék fizetésére is jogosít. 
 

Amennyiben egy KINCSEM+ fogadás tartalmazza a fenti nyerő kombinációk (Nem pontos sorrendi KINCSEM+, Bónusz 4, 
Bónusz 4 az 5-ből, Bónusz 3) valamelyikét és a „Plusz nyertes sorszámot”, akkor az adott fogadás osztalékának tízszeresére 
jogosít. 
 
Az osztalékok kiszámítása és a Jackpot nyeremény felosztása a nemzetközi együttműködésben résztvevő fogadásszervezők 
által értékesített fogadások közt kerül kiszámításra függetlenül attól, hogy azt mely részvevő országban küldték játékba. A 
nyeremény kifizetésére abban az országban kerül sor, ahol a nyertes szelvényt játékba küldték.  

 

233) A KINCSEM+ FOGADÁS SZABÁLYAI  
 

A KINCSEM+ fogadás szabályai minden versenyfajtánál egyformák. 
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234) A KINCSEM+ FOGADÁSNÁL INDULÓK MINIMÁLIS SZÁMA 
 

KINCSEM+ fogadás minden olyan versenyben lehetséges, melyben legalább 6 lovat jeleztek hivatalosan indulónak. 

 

235) SORREND SZERINTI FOGADÁS 
A KINCSEM+ fogadások során ez a fogadás típus nem lehetséges. 

 

236) 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 x (K-1) x (K – 2) x (K –3) x (K-4)  KINCSEM+ fogadást foglal magában. 

                       120 

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 x (K - 1) x (K – 2) x (K-3) x (K- 4) KINCSEM+ fogadást foglal magában. 

 

237) 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 x (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 x P KINCSEM+ fogadást foglal magában a 

százhúsz lehetséges variáció szerinti összes sorrendben, és P számú KINCSEM+ fogadást egyszerűsített formula esetében. 

Utóbbi 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 x (N-3) x (N-4) KINCSEM+ 

fogadást foglal magában a százhúsz lehetséges variáció szerinti összes sorrendben, és (N-3) x (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. 
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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 x P x (P-1) KINCSEM+ fogadást foglal 

magában a százhúsz lehetséges variáció szerinti összes sorrendben, és P x (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 x (N-2) x (N-3) x (N-4) KINCSEM+ 

fogadást foglal magában a százhúsz variáció szerinti összes sorrendben, és (N-2) x (N-3) x (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 x P x (P-1) x (P-2) KINCSEM+ fogadást foglal 

magában a százhúsz variáció szerinti összes sorrendben, és P x (P-1) x (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 x (N-1) x (N-2) x (N-3) x (N-4) KINCSEM+ 

fogadást foglal magában a százhúsz variáció szerinti összes sorrendben, és (N-1) x (N-2) x (N-3) x (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 x P x (P-1) x (P-2) x (P-3) KINCSEM+ fogadást foglal 

magában a százhúsz variáció szerinti összes sorrendben, és P x (P-1) x (P-2) x (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.  

 

238) TARTALÉK LÓ HASZNÁLATA 
A KINCSEM+ fogadásnál a fogadók a tartalék lovat használhatják fogadásaik során. 

 

239) NEM INDULÓ LOVAK ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSA 
Amennyiben valamely ló kiválik az indulónak jelzettek közül (lejelentés), tehát a versenyben nem vesz részt. 
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240) NEM INDULÓ LOVAK KEZELÉSE AZ ADOTT VERSENY STARTJA UTÁN 
 

Lásd 5. sz. melléklet 

 

241) A KINCSEM+ FOGADÁS ALAPTÉTJE 
 

  600,00 Ft 

 

242) A KINCSEM+ FOGADÁS LEGKISEBB ÉRTÉKE 
 

  600,00 Ft 

 

243) A KINCSEM+ FOGADÁS LEGNAGYOBB ÉRTÉKE 
 

  65.000,00 Ft 

 

244) A KINCSEM+ FOGADÁS LÉPTETÉSE 
 

  600,00 Ft 

 

245) A KINCSEM+ FOGADÁSHOZ TARTOZÓ FOGADÓSZELVÉNY TARTALMI ELEMEINEK ÉS 

FORMÁJÁNAK MEGHATÁROZÁSA 
 

A KINCSEM+ fogadás fogadószelvénye és a tartalmak jelentése megegyezik az általános részben (39. pontban) 

leírtakkal. 

 

246) SZÁMSZERŰSÍTHETŐ ESÉLYEK 
Lásd 3. sz. melléklet 

247) A KINCSEM+ FOGADÁS NYEREMÉNYALAP FELOSZTÁSA 
 

Lásd 5. sz. melléklet 

248) NYEREMÉNYALAP FELOSZTÁSA, HA AZ ADOTT VERSENYBEN NINCS NYERŐ TALÁLAT 
 
Lásd 5. sz. melléklet 
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249) HOLTVERSENY 
 
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 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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 



91 

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 jobb 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 jobb 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 

jobb 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 helyezett lovat és egy, az ötödik helynél jobb 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 jobb 

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 jobb 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 jobb 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 jobb helyezést elérő lovat tartalmazó kombinációk. 

3) Holtverseny esetén az „BÓNUSZ 4 az 5-ből” osztalékra jogosító nyerő kombinációk a következők: 

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

„BÓNUSZ 4 az 5-ből” osztalékra jogosító nyerő kombinációk az első helyezett lovak közül három lónak az ötödik helyezett 

lovak közül kettővel alkotott kombinációi, illetve az első helyezett lovak közül három lónak az egyik ötödik helyezett lóval 

és egy, az ötödik helynél jobb helyezést elérő lóval alkotott kombinációi. 

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

„BÓNUSZ 4 az 5-ből” osztalékra jogosító nyerő kombinációk a három első helyezett lóból kettőnek a negyedik helyezett 

lovak közül kettővel és egy, az ötödik helynél jobb helyezést elérő lóval alkotott kombinációi, illetve a három első 

helyezett ló közül kettőnek a negyedik helyezett lovak közül hárommal alkotott kombinációi. 

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

ló az ötödik helyen, az „BÓNUSZ 4 az 5-ből” osztalékra jogosító nyerő kombinációk a három első helyezett lónak az ötödik 

helyezett lovak közül kettővel alkotott kombinációi, illetve a három első helyezett lónak az egyik ötödik helyezett lóval és 

egy, az ötödik helynél hátrébb végző lóval alkotott kombinációi, illetve az első helyezett lovak közül kettőnek a negyedik 

helyezett lóval és az ötödik helyezett lovak közül kettővel alkotott kombinációi, illetve az első helyezett lovak közül 

kettőnek a negyedik helyezett lóval, az egyik ötödik helyezett lóval és egy, az ötödik helynél hátrébb végzett lóval alkotott 

kombinációi. 
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d) Olyan holtverseny esetén, ahol két ló végez az első helyen, és három vagy több a harmadik helyen, az 

„BÓNUSZ 4 az 5-ből” osztalékra jogosító nyerő kombinációk az egyik első helyezett lónak a harmadik helyezett lovak közül 

néggyel alkotott kombinációi, illetve az egyik első helyezett lónak a harmadik helyezett lovak közül hárommal és egy, az 

ötödik helynél hátrébb végzett lóval alkotott kombinációi. 

e) Olyan holtverseny esetén, ahol két ló végez az első helyen, kettő a harmadik helyen, és egy vagy több ló az 

ötödik helyen, az „BÓNUSZ 4 az 5-ből” osztalékra jogosító nyerő kombinációk az első helyezett lovak közül kettőnek a két 

harmadik helyezett ló egyikével és az ötödik helyezett lovak közül kettővel alkotott kombinációi, illetve a két első 

helyezett lónak a két harmadik helyezett ló egyikével, az ötödik helyezett lovak egyikével és egy, az ötödik helynél hátrébb 

végzett lóval alkotott kombinációi, illetve a két első helyezett ló egyikének a két harmadik helyezett lóval és az ötödik 

helyezett lovak közül kettővel alkotott kombinációi, illetve a két első helyezett ló egyikének a két harmadik helyezett 

lóval, az egyik ötödik helyezett lóval és egy, az ötödik helynél hátrébb végzett lóval alkotott kombinációi. 

f) Olyan holtverseny esetén, ahol két ló végez az első helyen, egy ló a harmadik helyen, és kettő vagy több a 

negyedik helyen, az „BÓNUSZ 4 az 5-ből” osztalékra jogosító nyerő kombinációk a két első helyezett lónak a negyedik 

helyezett lovak közül hárommal alkotott kombinációi, illetve a két első helyezett lónak a negyedik helyezett lovak közül 

kettővel és egy, az ötödik helynél hátrébb végzett lóval alkotott kombinációi, illetve az első helyezett lovak egyikének a 

harmadik helyezett lóval és a negyedik helyezett lovak közül hárommal alkotott kombinációi, illetve az első helyezett 

lovak egyikének a harmadik helyezett lóval, a negyedik helyezett lovak közül kettővel és egy, az ötödik helynél hátrébb 

végzett lóval alkotott kombinációi. 

g) Olyan holtverseny esetén, ahol két ló végez az első helyen, egy ló a harmadik helyen, egy ló a negyedik 

helyen, és egy vagy több az ötödik helyen, az "BÓNUSZ 4 az 5-ből” osztalékra jogosító nyerő kombinációk a két első 

helyezett lónak a harmadik helyezett lóval és az ötödik helyezett lovak közül kettővel alkotott kombinációi, illetve a két 

első helyezett lónak a harmadik helyezett lóval, az egyik ötödik helyezett lóval és egy, az ötödik helynél hátrébb végzett 

lóval alkotott kombinációi, illetve a két első helyezett lónak a negyedik helyezett lóval és az ötödik helyezett lovak közül 

kettővel alkotott kombinációi, illetve a két első helyezett lónak a negyedik helyezett, az egyik ötödik helyezett lóval, és 

egy, az ötödik helynél hátrébb végzett lóval alkotott kombinációi, illetve a két első helyezett ló egyikének a harmadik 

helyezett lóval, a negyedik helyezett lóval és az ötödik helyezett lovak közül kettővel alkotott kombinációi, illetve a két 

első helyezett lónak a harmadik helyezett lóval, a negyedik helyezett lóval, az egyik ötödik helyezett lóval és egy, az ötödik 

helynél hátrébb végzett lóval alkotott kombinációi. 

 

h) Négy vagy annál több holtversenyben másodiknak helyezett ló esetén, az „BÓNUSZ 4 az 5-ből” osztalékra 

jogosító nyerő kombinációk a második helyezett lovak közül öt ló alkotta kombinációk, illetve a második helyezett lovak 

közül négynek egy, az ötödik helynél hátrébb végzett lóval alkotott kombinációi. 

 

i) Olyan holtverseny esetén, ahol három ló végez a második helyen, és egy vagy több az ötödik helyen, az 

„BÓNUSZ 4 az 5-ből” osztalékra jogosító nyerő kombinációk a három első helyezett lónak az ötödik helyezett lovak közül 

kettővel alkotott kombinációi, illetve a három második helyezett lónak az egyik ötödik helyezett lóval és egy, az ötödik 

helynél hátrébb végzett lóval alkotott kombinációi, illetve az első helyezett lónak a második helyezett lovak közül kettővel, 

az ötödik helyezett lovak közül kettővel alkotott kombinációi, illetve az első helyezett lónak a második helyezett lovak 

közül kettővel, az egyik ötödik helyezett lóval és egy, az ötödik helynél hátrébb végzett lóval alkotott kombinációi. 

j) Olyan holtverseny esetén, ahol két ló végez a második helyen, és kettő vagy több a negyedik helyen, az 

„BÓNUSZ 4 az 5-ből” osztalékra jogosító nyerő kombinációk az első helyezett lónak az egyik második helyezett lóval, a 

negyedik helyezett lovak közül kettővel és egy, az ötödik helynél hátrébb végzett lóval alkotott kombinációi, illetve az első 

helyezett lónak az egyik második helyezett lóval, a negyedik helyezett lovak közül hárommal alkotott kombinációi, illetve 

a két második helyezett lónak a negyedik helyezett lovak közül hárommal alkotott kombinációi, illetve a két második 

helyezett lónak a negyedik helyezett lovak közül kettővel és egy, az ötödik helynél hátrébb végzett lóval alkotott 

kombinációi. 

k) Olyan holtverseny esetén, ahol két ló végez a második helyen, egy ló a negyedik helyen, és egy vagy több ló az 

ötödik helyen, az „BÓNUSZ 4 az 5-ből” osztalékra jogosító nyerő kombinációk az első helyezett lónak a két második 
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helyezett lóval, az ötödik helyezett lovak közül kettővel alkotott kombinációi, illetve az első helyezett lónak a két második 

helyezett lóval, az egyik ötödik helyezett lóval és egy, az ötödik helynél hátrébb végzett lóval alkotott kombinációi, illetve 

az első helyezett lónak az egyik második helyezett lóval, a negyedik helyezett lóval és az ötödik helyezett lovak közül 

kettővel alkotott kombinációi, illetve az első helyezett lónak az egyik második helyezett lóval, a negyedik helyezett lóval, 

az egyik ötödik helyezett lóval és egy, az ötödik helynél hátrébb végzett lóval alkotott kombinációi, illetve a két második 

helyezett lónak a negyedik helyezett lóval és az ötödik helyezett lovak közül kettővel alkotott kombinációi, illetve a két 

második helyezett lónak a negyedik helyezett lóval, az egyik ötödik helyezett lóval és egy, az ötödik helynél hátrébb 

végzett lóval alkotott kombinációi. 

 

l) Olyan holtverseny esetén, ahol három vagy több ló végez a harmadik helyen, az "BÓNUSZ 4 az 5-ből" 

osztalékra jogosító nyerő kombinációk az első helyezett lónak és a harmadik helyezett lovak közül négy lónak a 

kombinációi, illetve az első helyezett lónak a harmadik helyezett lovak közül hárommal és egy, az ötödik helynél hátrébb 

végzett lóval alkotott kombinációi, illetve a második helyezett lónak a harmadik helyezett lovak közül néggyel alkotott 

kombinációi, illetve a második helyezett lónak a harmadik helyezett lovak közül hárommal és egy, az ötödik helynél 

hátrébb végzett lóval alkotott kombinációi. 

 

m) Olyan holtverseny esetén, ahol két ló végez a harmadik helyen és egy vagy több az ötödik helyen, az 

„BÓNUSZ 4 az 5-ből” osztalékra jogosító nyerő kombinációk az első helyezett lónak a két harmadik helyezett lóval és a két 

ötödik helyezett lóval alkotott kombinációi, illetve az első helyezett lónak a két harmadik helyezett lóval, az egyik ötödik 

helyezett lóval és egy, az ötödik helynél hátrébb végzett lóval alkotott kombinációi, illetve a második helyezett lónak a két 

harmadik helyezett lóval és az ötödik helyezett lovak közül kettővel alkotott kombinációi, illetve a második helyezett lónak 

a két harmadik helyezett lóval, az egyik ötödik helyezett lóval és egy, az ötödik helynél hátrébb végzett lóval alkotott 

kombinációi, illetve az első helyezett lónak, a második helyezett lónak az egyik harmadik helyezett lónak az ötödik 

helyezett lovak közül kettővel való kombinációi, illetve az első helyezett lónak, a második helyezett lónak, az egyik 

harmadik helyezett lóval, az egyik ötödik helyezett lóval és egy, az ötödik helynél hátrébb végzett lóval alkotott 

kombinációi. 

 

n) Olyan holtverseny esetén, ahol kettő vagy több ló végez a negyedik helyen, az „BÓNUSZ 4 az 5-ből” osztalékra 

jogosító nyerő kombinációk az első helyezett lónak, a második helyezett lónak és a negyedik helyezett lovak közül 

háromnak a kombinációi, illetve az első helyezett lónak, a második helyezett lónak, a negyedik helyezett lovak közül 

kettővel és egy, az ötödik helynél hátrébb végzett lóval alkotott kombinációi, illetve az első helyezett lónak, a harmadik 

helyezett lóval, a negyedik helyezett lovak közül hárommal alkotott kombinációi, illetve az első helyezett lónak a harmadik 

helyezett lóval, a negyedik helyezett lovak közül kettővel és egy, az ötödik helynél hátrébb végzett lóval alkotott 

kombinációi, illetve a második helyezett ló, a harmadik helyezett ló és a negyedik helyezett lovak közül három ló 

kombinációi, illetve a második helyezett lónak a harmadik helyezett lóval, a negyedik helyezett lovak közül kettővel és 

egy, az ötödik helynél hátrébb végzett lóval alkotott kombinációi. 

o) Olyan holtverseny esetén, ahol kettő vagy több ló végez ötödik helyen, az „BÓNUSZ 4 az 5-ből” osztalékra 

jogosító nyerő kombinációk az első helyezett lónak, a második helyezett lónak, a harmadik helyezett lónak és az ötödik 

helyezett lovak közül kettőnek a kombinációi, illetve az első helyezett lónak a második helyezett lóval, a harmadik 

helyezett lóval, az egyik ötödik helyezett lóval és egy, az ötödik helynél hátrébb végzett lóval alkotott kombinációi, illetve 

az első helyezett lónak a második helyezett lóval, a negyedik helyezett lóval, és az ötödik helyezett lovak közül kettővel 

alkotott kombinációja, illetve az első helyezett lónak a második helyezett lóval, a negyedik helyezett lóval, az egyik ötödik 

helyezett lóval és egy, az ötödik helynél hátrébb végzett lóval alkotott kombinációi, illetve az első helyezett lónak a 

harmadik helyezett lóval, a negyedik helyezett lóval és az ötödik helyezett lovak közül kettővel alkotott kombinációi, 

illetve az első helyezett lónak a harmadik helyezett lóval, a negyedik helyezett lóval, az egyik ötödik helyezett lóval, és 

egy, az ötödik helynél hátrébb végzett lóval alkotott kombinációi, illetve a második helyezett lónak a harmadik helyezett 

lóval, a negyedik helyezett lóval és az ötödik helyezett lovak közül kettővel alkotott kombinációi, illetve a második 

helyezett lónak a harmadik helyezett lóval, a negyedik helyezett lóval, az egyik ötödik helyezett lóval és egy, az ötödik 

helynél hátrébb végzett lóval alkotott kombinációi.  
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4) 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 jobb 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 jobb 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 jobb 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. 

 

e) Kettő, vagy annál több, holtversenyben negyediknek helyezett ló esetén, a „BÓNUSZ 3” osztalékra jogosító 

nyerő kombinációk az első helyezett lovat, a második helyezett lovat, a harmadik helyezett lovat és két, az ötödik helynél 

jobb helyezést elérő lovat tartalmazó kombinációk. 

 

f) Kettő, vagy annál több, holtversenyben ötödiknek helyezett ló esetén, a „BÓNUSZ 3” osztalékra jogosító nyerő 

kombinációk az első helyezett lovat, a második helyezett lovat, a 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. 

250) HOLTVERSENY ESETÉN A NYEREMÉNYALAP FELOSZTÁSA 
 
 Az adott versenyben holtverseny esetén a nyereményalap felosztását a 4. sz. melléklet tartalmazza. 
 

251) A KINCSEM+ NYEREMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA 
 

A befizetett tétösszegekből az X. fejezetben bemutatott arányos levonás és a visszafizetett fogadások összegének 
levonása után kapott összeg a fogadás felosztandó nyereményalapja. 

 

 E nyereményalap 6%-ából „halmozódó nyereményalapot” képeznek.  
 

A megmaradt felosztandó nyereményalap 33,75%-át a KINCSEM+ osztalékokra használják fel („KINCSEM+ nyereményalap); 
15%-át a BÓNUSZ 4 osztalékokra használják fel (BÓNUSZ 4 nyereményalap); 25%-át az BÓNUSZ 4 az 5-ből osztalékra 
használják fel BÓNUSZ 4 az 5-ből nyereményalap); 26,25%-át a BÓNUSZ 3 osztalékra használják fel (BÓNUSZ 3 
nyereményalap). 
 

A bruttó osztalékok kiszámítása a következőképpen történik: 
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I. KINCSEM+ osztalékok 

1) Öt, vagy több, holtversenyben elsőnek helyezett ló esetén, a különböző nyerő kombinációkra feltett tétek összegét 
levonják a KINCSEM+ fogadás felosztandó nyereményalapjából. Az így kapott felosztandó nyereséget a lovak szerinti 
különböző nyerő kombinációk számával megegyező számú egyenlő részre osztják. 

 

E nyereségrészeket azután elosztják az egyes nyerő kombinációkon kialakult találatok számának arányában, amelyek 
mindegyike tartalmazza a kombinációt alkotó öt ló százhúsz lehetséges variációját. Az így kapott nyereséghányadok, a 
fogadási alapegységgel felszorozva, alkotják az egyes nyerő KINCSEM+ kombinációkra fizetendő osztalékok bruttó 
értékét. 

 

2) Minden más befutó esetében, a különböző nyerő kombinációkra feltett tétek összegét, levonják a KINCSEM+ fogadás 
felosztandó nyereményalapjából. Az így kapott felosztandó nyereséget a lovak szerinti különböző nyerő kombinációk 
számával megegyező számú egyenlő részre osztják. 

 

E nyereség-részek 1500/3375-öd része a pontos befutási sorrendnek megfelelő, 1875/3375-öd része pedig a befutási 

sorrendnek nem pontosan megfelelő variációkra jut. 

A nyereség-részeket ezután a megfelelő variációkon kialakult találatok számának arányában osztják el. Az így kapott 

nyereséghányadok, a fogadási alapegységgel felszorozva, alkotják a fizetendő osztalék bruttó értékét. 

3) Nem pontos befutási sorrend szerinti osztalék minimum értéke 

a) Ha a fenti (1) és (2) bekezdésben említett szabályok alkalmazása eredményeképpen, egy adott kombináció tekintetében a 

nem pontos befutási sorrend szerinti osztalék nem éri el az 1,1-szeres mértéket, akkor a Fogadásszervező a „halmozódó 

nyereményalap” terhére kiegészíti azt. 

4) A KINCSEM+ nyereményalap úgy kerül felosztásra, hogy a Nyerő Plusz számot tartalmazó nyertes „sorrend nélküli 

KINCSEM+” fogadásokra kiszámolt osztalék 10-szerese legyen a Nyerő plusz szám nélküli nyertes „sorrend nélküli 

KINCSEM+” fogadásokra kiszámolt osztaléknak. 

 

II. BÓNUSZ 4 osztalék 

1) Normál befutó esetén 

a) Egyetlen egy BÓNUSZ 4 osztalékra jogosító nyerő kombináció esetén, a BÓNUSZ 4 nyereményalapot a nyerő 

kombinációban elért találatok számának arányában osztják szét.  

b) A fenti a) bekezdéstől eltérve, ha a BÓNUSZ 4 osztalék nem éri el a 1,1-szeres mértéket, és ezzel egyidejűleg, nem 

haladja meg az BÓNUSZ 4 az 5-ből és a BÓNUSZ 3 osztalék, vagy a két osztalék egyikének értékét, az 

osztalékszámítást úgy végzik el, hogy a fogadóknak fizetett BÓNUSZ 4, BÓNUSZ 4 az 5-ből és BÓNUSZ 3 osztalékok 

nettó értéke egyforma legyen. 

2) Holtverseny esetén 

a) Holtverseny esetén, a különböző nyerő kombinációkra feltett tétek összegét, levonják a BÓNUSZ 4 felosztandó 

nyereményalapjából. Az így kapott felosztandó nyereséget a lovak szerinti különböző nyerő kombinációk számával 

megegyező számú egyenlő részre osztják. 

A nyereség-részeket azután az egyes nyerő kombinációkon elért találatok számának arányában osztják fel. Az így 
kapott nyereséghányadok, a fogadási alapegységgel felszorozva alkotják az egyes nyerő kombinációk bruttó 
osztalékát. 

 

b) Ha a fenti a) bekezdés alkalmazása eredményeképpen egy vagy több BÓNUSZ 4 osztalék nem éri el az BÓNUSZ 4 az 
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5-ből osztalék kétszeresét, akkor a BÓNUSZ 4 és az BÓNUSZ 4 az 5-ből nyereményalapot összevonják, és közös 
nyereményalapot képeznek. 

 

A legtöbb téttel megtett BÓNUSZ 4 kombináción kialakult találatok számát megszorozzák kettővel, majd az 
eredményt megszorozzák a különböző BÓNUSZ 4 kombinációk számával. A kapott számhoz hozzáadják az BÓNUSZ 
4 az 5-ből kombinációkon elért találatok számát. 

 

Az így kapott összeg arányában felosztott nyereményalap alkotja az BÓNUSZ 4 az 5-ből egységes bruttó osztalékát. 

A legtöbb téttel megtett BÓNUSZ 4 kombinációra fizetett nettó osztalék így a nettó BÓNUSZ 4 az 5-ből osztalék 

kétszeresének felel meg. 

A fenti francia bekezdésben említett BÓNUSZ 4 kombináción elért találatok számát az BÓNUSZ 4 az 5-ből bruttó 
osztalék kétszeresével megszorozva adja meg a többi BÓNUSZ 4 kombinációra eső felosztandó nyereményalapot, 
amely a többi BÓNUSZ 4 osztalék kiszámításának alapjául szolgál. 

3) A BÓNUSZ 4 osztalék minimum értéke 

a) Ha a fenti (1) és (2) bekezdésben említett szabályok alkalmazása olyan BÓNUSZ 4 osztalékot eredményez, amelynek 

értéke nem éri el az 1,1-szeres mértéket, akkor a „halmozódó nyereményalap” képzésére visszatartott 

nyereményalap-részt a BÓNUSZ 4 találatokra vonatkozó 1,10-s kifizetések összegével csökkentik. Ha az így kapott 

osztalék még mindig nem éri el az 1,1-szeres mértéket, akkor a KINCSEM+ osztalékokra eső nyereményalapot úgy 

képzik, hogy az „KINCSEM+" nyereményalap és a BÓNUSZ 4 nyereményalap teljes összegéből kivonják a BÓNUSZ 4 

találatokra vonatkozó 1,1-szeres kifizetések összegét. Ha a fenti műveletek elvégzése után a pontos befutási sorrend 

szerinti KINCSEM+ osztalék, vagy a nem pontos befutási sorrend szerinti KINCSEM+ osztalék nem éri el az 1,10 -t, a 

Fogadásszervező dönthet a feltett tétek visszafizetéséről. 

4) A BÓNUSZ 4 nyereményalap úgy kerül felosztásra, hogy a Nyerő Plusz számot tartalmazó nyertes BÓNUSZ 4 fogadásokra 

kiszámolt osztalék 10-szerese legyen a Nyerő plusz szám nélküli nyertes BÓNUSZ 4 fogadásokra kiszámolt osztaléknak. 

III. BÓNUSZ 4 az 5-ből osztalék 

1) Normál befutó és holtverseny esetén 

a) Normál befutó és holtverseny esetén, az BÓNUSZ 4 az 5-ből nyereményalapot a nyerő kombinációban vagy 

kombinációkban elért találatok számának arányában osztják szét. 

Az így kapott nyereményhányad alkotja a nyerő kombinációra vagy egyes kombinációkra fizetendő bruttó osztalékot. 

b) A fenti (a) bekezdéstől eltérve, ha az BÓNUSZ 4 az 5-ből osztalék nem éri el a 1,10-szeres mértéket, és ezzel 
egyidejűleg nem haladja meg a BÓNUSZ 3 osztalék, vagy ha több is van, akkor a BÓNUSZ 3 osztalékok egyikének 
értékét, akkor az osztalékszámítást úgy végzik el, hogy a fogadóknak fizetett BÓNUSZ 3 és BÓNUSZ 4 az 5-ből 
osztalékok nettó értéke egyenlő legyen. 

 

2) A BÓNUSZ 4 az 5-ből osztalék minimum értéke 

a) Ha a fenti (1) bekezdésben említett szabályok alkalmazása olyan BÓNUSZ 4 az 5-ből osztalékot eredményez, 
amelynek értéke nem éri el az 1,1–szeres mértéket, akkor a „halmozódó nyereményalap” képzésére visszatartott 
nyereményalap-részt az BÓNUSZ 4 az 5-ből találatokra vonatkozó 1,1 -szeres kifizetések összegével csökkentik. Ha 
az így kapott osztalék még mindig nem éri el az 1,10 -t, akkor a KINCSEM+ osztalékokra eső nyereményalapot úgy 
képzik, hogy a KINCSEM+ nyereményalap és az BÓNUSZ 4 az 5-ből nyereményalap teljes összegéből kivonják az 
BÓNUSZ 4 az 5-ből találatokra vonatkozó 1,1 -szeres kifizetések összegét. 

 

Ha a fenti műveletek elvégzése után a pontos befutási sorrend szerinti KINCSEM+ osztalék, vagy a nem pontos 

befutási sorrend szerinti KINCSEM+ osztalék nem éri el az 1,10 -t, a Fogadásszervező dönthet a feltett tétek 

visszafizetéséről.  
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3) A BÓNUSZ 4 az 5-ből nyereményalap úgy kerül felosztásra, hogy a Nyerő Plusz számot tartalmazó nyertes BÓNUSZ 4 az 5-

ből fogadásokra kiszámolt osztalék 10-szerese legyen a Nyerő plusz szám nélküli nyertes BÓNUSZ 4 az 5-ből fogadásokra 

kiszámolt osztaléknak. 

 
 

IV. BÓNUSZ 3 osztalék 

1) Normál befutó esetén 

Egyetlen egy BÓNUSZ 3 osztalékra jogosító nyerő kombináció esetén, a BÓNUSZ 3 nyereményalapot a nyerő 

kombinációban kialakult találatok számának arányában osztják szét. 

2) Holtverseny esetén 

Több nyerő kombináció esetén, az adott kombinációkban elért találatok összegét levonják a BÓNUSZ 3 

nyereményalapból. Az így kapott felosztandó nyereséget a lovak szerinti különböző nyerő kombinációk számával azonos 

számú egyenlő részre osztják, majd e nyereségrészeket felosztják az egyes nyerő kombinációkon elért találatok 

számának arányában. Az így kapott nyereséghányadok, a fogadási alapegységgel felszorozva alkotják az egyes nyerő 

kombinációkra fizetendő bruttó osztalékot. 

3) A BÓNUSZ 3 osztalék minimum értéke 

a) Ha a fenti (1) és (2) bekezdésben fogalt szabályok alkalmazása eredményeképpen a BÓNUSZ 3 osztalék nem éri el az 

1,1-szeres mértéket, akkor a „halmozódó nyereményalap” képzésére visszatartott nyereményalap-részt a BÓNUSZ 

3 találatokra vonatkozó 1,1 -szeres kifizetések összegével csökkentik. Ha az így kapott osztalék még mindig nem éri 

el az 1,1 –szeres mértéket, akkor a KINCSEM+ osztalékokra eső nyereményalapot úgy képzik, hogy a KINCSEM+ 

nyereményalap és a BÓNUSZ 3 nyereményalap teljes összegéből kivonják a BÓNUSZ 3 találatokra vonatkozó 1,1 -

szeres kifizetések összegét. Ha a fenti műveletek elvégzése után a pontos befutási sorrend szerinti KINCSEM+ 

osztalék, vagy a nem pontos befutási sorrend szerinti KINCSEM+ osztalék nem éri el az 1,1 –szeres mértéket, a 

Fogadásszervező dönthet a feltett tétek visszafizetéséről. 

4) A BÓNUSZ 3 nyereményalap úgy kerül felosztásra, hogy a Nyerő Plusz számot tartalmazó nyertes BÓNUSZ 3 fogadásokra 

kiszámolt osztalék 10-szerese legyen a Nyerő plusz szám nélküli nyertes BÓNUSZ 3 fogadásokra kiszámolt osztaléknak. 

 

V. A KINCSEM+ fogadás osztalékok minimális aránya 

a) Normál befutónál ugyanazon öt ló minden egyes kombinációjában, a „pontos helyezési sorrendnek megfelelő KINCSEM+” 
variációra fizetett nettó osztalék a „sorrend nélküli KINCSEM+” variációkra fizetett nettó osztalék legalább ötvenszerese 
kell, hogy legyen. 

 

Ha ez a feltétel az osztalékszámítási szabályok alkalmazásával nem teljesül, akkor az adott kombinációra eső KINCSEM+ 
nyereményalap egészét egységesen elosztják valamennyi nyerő variáció között úgy, hogy a befutási sorrendnek 
pontosan megfelelő variációkon kialakult találatokra ötvenszeres szorzót, a befutási sorrendnek nem pontosan 
megfelelő variációkon kialakult találatokra pedig egyszeres szorzót alkalmaznak; utóbbi képezi az öt ló befutási 
sorrendjének nem pontosan megfelelő variációk bruttó alaposztalékát. 

 

Így a befutási sorrendnek pontosan megfelelő variációra fizetett nettó osztalék az ugyanazon öt ló befutási 
sorrendjének nem pontosan megfelelő variációkra fizetett nettó alaposztalék ötvenszeresének felel meg. 

 

b) A III.247. 1) pont (b) és (i) bekezdésében említett holtverseny esetén, ugyanazon öt ló minden egyes kombinációjában, a 
befutási sorrendnek pontosan megfelelő variációkra fizetett nettó osztalék a befutási sorrendnek nem pontosan 
megfelelő variációkra fizetett nettó osztalék legalább kétszerese kell, hogy legyen. 
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Ha ez a feltétel a fenti osztalékszámítási szabályok alkalmazásával nem teljesül, az adott kombinációra eső KINCSEM+ 
nyereményalap egészét egységesen elosztják valamennyi nyerő variáció között úgy, hogy a befutási sorrendnek 
pontosan megfelelő variációkon kialakult találatokra kétszeres szorzót, a befutási sorrendnek nem pontosan megfelelő 
variációkon kialakult találatokra pedig egyszeres szorzót alkalmaznak. Utóbbi képezi az öt ló befutási sorrendjének nem 
pontosan megfelelő variációk bruttó alaposztalékát. 

 

Így, a befutási sorrendnek pontosan megfelelő variációkra fizetett nettó osztalék az ugyanazon öt ló befutási 
sorrendjének nem pontosan megfelelő variációkra fizetett nettó alaposztalék kétszeresének felel meg. 

 

c) A III.247. 1) pont c) és e) pontjában említett holtverseny esetén, ugyanazon öt ló minden egyes kombinációjában, a 
befutási sorrendnek pontosan megfelelő variációkra fizetett nettó osztalék a befutási sorrendnek nem pontosan 
megfelelő variációkra fizetett nettó osztaléknak legalább négyszerese kell, hogy legyen. 

 

Ha ez a feltétel a fenti osztalékszámítási szabályok alkalmazásával nem teljesül, az adott kombinációra eső KINCSEM+ 
nyereményalap egészét egységesen elosztják valamennyi nyerő variáció között úgy, hogy a befutási sorrendnek 
pontosan megfelelő variációkon kialakult találatokra négyszeres szorzót, a befutási sorrendnek nem pontosan 
megfelelő variációkon kialakult találatokra pedig egyszeres szorzót alkalmaznak. Utóbbi képezi az öt ló befutási 
sorrendjének nem pontosan megfelelő variációk bruttó alaposztalékát. 

 

Így, a befutási sorrendnek pontosan megfelelő variációkra fizetett nettó osztalék az ugyanazon öt ló befutási 
sorrendjének nem pontosan megfelelő variációkra fizetett nettó alaposztalék négyszeresének felel meg. 

 

d) A III.247. 1) pont d), j) és m) pontjában említett holtverseny esetén, ugyanazon öt ló minden egyes kombinációban, a 
befutási sorrendnek pontosan megfelelő variációkra fizetett nettó osztalék a befutási sorrendnek nem pontosan 
megfelelő variációkra fizetett nettó osztaléknak legalább nyolcszorosa kell, hogy legyen. 

 

Ha ez a feltétel a fenti számítási szabályok alkalmazásával nem teljesül, az adott kombinációra eső KINCSEM+ 
nyereményalap egészét egységesen elosztják valamennyi nyerő variáció között úgy, hogy a befutási sorrendnek 
pontosan megfelelő variációkon kialakult találatokra nyolcszoros szorzót, a befutási sorrendnek nem pontosan 
megfelelő variációkon kialakult találatokra pedig egyszeres szorzót alkalmaznak. 

 

Így, a befutási sorrendnek pontosan megfelelő variációkra fizetett nettó osztalék az ugyanazon öt ló befutási 
sorrendjének nem pontosan megfelelő variációkra fizetett nettó alaposztalék nyolcszorosának felel meg. 

 

e) A III.247. 1) pont f), g) és k) pontjában említett holtverseny esetén, ugyanazon öt ló minden egyes kombinációjában, a 
befutási sorrendnek pontosan megfelelő variációkra fizetett nettó osztalék a befutási sorrendnek nem pontosan 
megfelelő variációkra fizetett nettó osztaléknak legalább tizenkétszerese kell, hogy legyen. 

 

Ha ez a feltétel a fenti számítási szabályok alkalmazásával nem teljesül, az adott kombinációra eső KINCSEM+ 
nyereményalap egészét egységesen elosztják valamennyi nyerő variáció között úgy, hogy a befutási sorrendnek 
pontosan megfelelő variációkon kialakult találatokra tizenkétszeres szorzót, a befutási sorrendnek nem pontosan 
megfelelő variációkon kialakult találatokra pedig egyszeres szorzót alkalmaznak. 

 

Így, a befutási sorrendnek pontosan megfelelő variációkra fizetett nettó osztalék az ugyanazon öt ló befutási 
sorrendjének nem pontosan megfelelő variációkra fizetett nettó alaposztalék tizenkétszeresének felel meg. 

 

f) A III.247. 1) pont h), l), n) és o) pontjában említett holtverseny esetén, ugyanazon öt ló minden egyes kombinációjában, a 
befutási sorrendnek pontosan megfelelő variációkra fizetett nettó osztalék a befutási sorrendnek nem pontosan 
megfelelő variációkra fizetett nettó osztaléknak legalább huszonötszöröse kell, hogy legyen. 

 

Ha ez a feltétel a fenti számítási szabályok alkalmazásával nem teljesül, az adott kombinációra eső KINCSEM+ 
nyereményalap egészét egységesen elosztják valamennyi nyerő variáció között úgy, hogy a befutási sorrendnek 
pontosan megfelelő variációkon kialakult találatokra huszonötszörös szorzót, a befutási sorrendnek nem pontosan 
megfelelő variációkon kialakult találatokra pedig egyszeres szorzót alkalmaznak. 

 

Így, a befutási sorrendnek pontosan megfelelő variációkra fizetett nettó osztalék az ugyanazon öt ló befutási 
sorrendjének nem pontosan megfelelő variációkra fizetett nettó alaposztalék huszonötszörösének felel meg. 

 

A BÓNUSZ 4, a BÓNUSZ 4 az 5-ből és a BÓNUSZ 3 osztalékok minimális aránya 
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A nettó BÓNUSZ 4 osztalék, vagy - ha több is van – a nettó BÓNUSZ 4 osztalékok egyike sem haladhatja meg a befutási 
sorrendnek nem pontosan megfelelő KINCSEM+ kombinációra fizetett nettó osztalékot, vagy – ha több is van - a befutási 
sorrendnek nem pontosan megfelelő KINCSEM+ kombinációkra fizetett nettó osztalékok egyikét sem. Ugyanakkor, egyrészt, 
a BÓNUSZ 4 osztalék vagy – ha több is van – a BÓNUSZ 4 osztalékok nettó értéke a nettó BÓNUSZ 4 az 5-ből osztaléknak 
legalább kétszerese kell, hogy legyen; másrészt, az BÓNUSZ 4 az 5-ből osztalék nettó értéke a nettó BÓNUSZ 3 osztaléknak 
vagy – több esetében – osztalékok egyikének legalább másfélszerese kell, hogy legyen. 
 

Ha ezek a feltételek a számítási szabályok alkalmazásával egyszerre nem teljesülnek, akkor az osztalékokat a következők 
szerint kell megállapítani: 
 
a) Amennyiben a BÓNUSZ 4 osztalék, vagy – több esetében – a BÓNUSZ 4 osztalékok bármelyikének a nettó értéke 

meghaladja a KINCSEM+ fogadás nem pontos befutási sorrend szerinti osztalékának, vagy több esetében, a befutási 
sorrendnek nem pontosan megfelelő kombinációkra fizetett osztalékok egyikének nettó értékét, és ha ezzel 
egyidejűleg, egyrészt az BÓNUSZ 4 az 5-ből osztalék meghaladja a BÓNUSZ 4 osztalék, vagy - ha több ilyen van - a 
BÓNUSZ 4 osztalékok bármelyike nettó értékének felét, másrészt a BÓNUSZ 3 osztalék, vagy – több ilyen esetén – 
BÓNUSZ 3 osztalékok egyike meghaladja az BÓNUSZ 4 az 5-ből osztalék nettó értékének a kétharmadát, akkor a 
befutási sorrendnek nem pontosan megfelelő KINCSEM+ fogadásra, a „BÓNUSZ 4ra”, az „BÓNUSZ 4 az 5-bőlra” és a 
„BÓNUSZ 3ra” eső nyereményalapokat összevonják, és közös nyereményalapot képeznek belőlük. 

 

A befutási sorrendnek nem megfelelő KINCSEM+ kombinációkon kialakult legtöbb tétet magában foglaló találatok 
számát hárommal szorozzák, majd az eredményt megszorozzák a befutási sorrendnek nem pontosan megfelelő 
különböző nyerő KINCSEM+ kombinációk számával. Az így kapott számhoz hozzáadják a legtöbb téttel megtett BÓNUSZ 
4 kombináción kialakult találatok számának háromszorosát, majd az eredményt megszorozzák a különböző BÓNUSZ 4 
kombinációk számával. A végeredményhez hozzáadják az BÓNUSZ 4 az 5-ből kombinációkon elért találatok számának 
másfélszeresét, valamint a BÓNUSZ 3 kombináción vagy – ha több is van – BÓNUSZ 3 kombinációkon elért találatok 
számát. 

 

Az így kapott végeredmény arányában felosztott nyereményalap adja meg az egységes BÓNUSZ 3 osztalék bruttó 

értékét.  

Ha ezen egységes osztalék bruttó értéke nem éri el az 1,10 -t, akkor az osztalékszámításokat oly módon kell elvégezni, 

hogy a befutási sorrendnek nem pontosan megfelelő KINCSEM+ fogadásra, „BÓNUSZ 4ra, „BÓNUSZ 4 az 5-bőlra” és 

„BÓNUSZ 3ra” fizetett nettó osztalékok egyformák legyenek. 

Ha az egységes osztalék bruttó értéke legalább 1,10 , akkor a legtöbb téttel megtett befutási sorrendnek nem pontosan 
megfelelő KINCSEM+ kombinációra fizetett nettó osztalék, valamint a legtöbb téttel megtett BÓNUSZ 4 kombinációra 
fizetett nettó osztalék a BÓNUSZ 3 osztalék nettó értékének a háromszorosa, és az BÓNUSZ 4 az 5-ből kombinációra 
vagy kombinációkra fizetett nettó osztalék a BÓNUSZ 3 nettó osztalék másfélszerese. 

 

A fenti francia bekezdésben említett befutási sorrendnek nem pontosan megfelelő KINCSEM+ kombináción elért 
találatok számát megszorozva a BÓNUSZ 3 bruttó osztalék háromszorosával adja meg a befutási sorrendnek nem 
pontosan megfelelő többi KINCSEM+ kombinációra eső nyereményalapot, amely alapján a befutási sorrendnek nem 
pontosan megfelelő többi KINCSEM+ osztalék kiszámítása történik. 

 

A fenti francia bekezdésben említett BÓNUSZ 4 kombináción elért találatok számát megszorozva a BÓNUSZ 3 bruttó 
osztalék háromszorosával adja meg a többi BÓNUSZ 4 kombinációra eső nyereményalapot, amely alapján a többi 
BÓNUSZ 4 osztalék kiszámítása történik. 

 

b) Amennyiben a BÓNUSZ 4 osztalék, vagy – több esetében – a BÓNUSZ 4 osztalékok bármelyikének a nettó értéke 
meghaladja a KINCSEM+ fogadás nem pontos befutási sorrend szerinti osztalékának, vagy több esetében, a befutási 
sorrendnek nem pontosan megfelelő kombinációkra fizetett osztalékok egyikének nettó értékét, és ha ezzel egyidejűleg 
az BÓNUSZ 4 az 5-ből osztalék meghaladja a BÓNUSZ 4 osztalék, vagy - ha több ilyen van - a BÓNUSZ 4 osztalékok 
bármelyike nettó értékének felét, de a BÓNUSZ 3 osztalék, vagy – több ilyen esetén – a BÓNUSZ 3 osztalékok egyike 
sem haladja meg az BÓNUSZ 4 az 5-ből osztalék nettó értékének a kétharmadát, akkor a befutási sorrendnek nem 
pontosan megfelelő KINCSEM+ fogadásra, a „BÓNUSZ 4ra”, az „BÓNUSZ 4 az 5-bőlra” eső nyereményalapokat 
összevonják, és egy közös nyereményalapot képeznek belőlük. 

 

A befutási sorrendnek nem pontosan megfelelő KINCSEM+ kombinációkon kialakult legtöbb tétet magában foglaló 
találatok számát kettővel szorozzák, majd az eredményt megszorozzák a befutási sorrendnek nem pontosan megfelelő 
különböző nyerő KINCSEM+ kombinációk számával. Az így kapott számhoz hozzáadják a legtöbb téttel megtett BÓNUSZ 
4 kombináción kialakult találatok számának kétszeresét, majd az eredményt megszorozzák a különböző BÓNUSZ 4 
kombinációk számával. A kapott számhoz hozzáadják az BÓNUSZ 4 az 5-ből kombinációkon elért találatok számát. 
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Az így kapott végeredmény arányában felosztott nyereményalap adja meg az BÓNUSZ 4 az 5-ből egységes osztalékának 

bruttó értékét. 

Ha ezen egységes osztalék bruttó értéke nem éri el az 1,10 -t, akkor az osztalékszámításokat oly módon kell elvégezni, 
hogy a befutási sorrendnek nem pontosan megfelelő KINCSEM+ fogadásra, BÓNUSZ 4 és „BÓNUSZ 4 az 5-ből fizetett 
nettó osztalékok egyformák legyenek. 
 
Ha az egységes osztalék bruttó értéke legalább 1,10 , akkor a legtöbb téttel megtett befutási sorrendnek nem pontosan 
megfelelő KINCSEM+ kombinációra fizetett nettó osztalék, valamint a legtöbb téttel megtett BÓNUSZ 4 kombinációra 
fizetett nettó osztalék egyaránt az BÓNUSZ 4 az 5-ből nettó osztalékának kétszerese. 

 

A fenti francia bekezdésben említett befutási sorrendnek nem pontosan megfelelő KINCSEM+ kombináción elért 
találatok számát megszorozva az BÓNUSZ 4 az 5-ből bruttó osztalékának kétszeresével adja meg a befutási sorrendnek 
nem pontosan megfelelő többi KINCSEM+ kombinációra eső nyereményalapot, amely alapján a befutási sorrendnek 
nem pontosan megfelelő többi KINCSEM+ osztalék kiszámítása történik. 

 

A fenti bekezdésekben említett BÓNUSZ 4 kombináción elért találatok számát megszorozva az BÓNUSZ 4 az 5-ből 
bruttó osztalék ötszörösével adja meg a többi BÓNUSZ 4 kombinációra eső felosztandó nyereményalapot, amely 
alapján a többi BÓNUSZ 4 osztalék kiszámítása történik. 

 

Ha az előzőekben ismertetett szabályok alkalmazása után a BÓNUSZ 3 osztalék nettó értéke meghaladja az BÓNUSZ 4 
az 5-ből nettó osztalék kétszeresét, akkor az osztalékszámításokat a fenti a) pontban ismertetett szabályok szerint kell 
elvégezni. 

 

c) Amennyiben az BÓNUSZ 4 az 5-ből osztalék nettó értéke meghaladja a BÓNUSZ 4 osztalék, vagy – több ilyen esetében – a 
BÓNUSZ 4 osztalékok egyike nettó értékének a felét és, ha ezzel egyidejűleg, a BÓNUSZ 3 osztalék, vagy – több ilyen 
esetében – a BÓNUSZ 3 osztalékok nettó értéke meghaladja az BÓNUSZ 4 az 5-ből osztalék nettó értékének 
kétharmadát, akkor a BÓNUSZ 4, az BÓNUSZ 4 az 5-ből és a BÓNUSZ 3 nyereményalapjait összevonják, és egy közös 
nyereményalapot képeznek belőlük. 

 

A legtöbb téttel megtett BÓNUSZ 4 kombináción kialakult találatok számát megszorozzák hárommal, majd az 
eredményt megszorozzák a különböző BÓNUSZ 4 kombinációk számával. Az eredményhez hozzáadják az BÓNUSZ 4 az 
5-ből kombinációkon elért találatok számának másfélszeresét. Az összeadás eredményéhez hozzáadják a BÓNUSZ 3 
kombináción, vagy – ha több is van – BÓNUSZ 3 kombinációkon elért találatok számát. Az így kapott végeredmény 
arányában felosztott nyereményalap adja meg az egységes BÓNUSZ 3 osztalék bruttó értékét. 

 

Ha ezen egységes osztalék bruttó értéke nem éri el az 1,10 -t, akkor az osztalékszámításokat oly módon kell elvégezni, 
hogy a BÓNUSZ 4re, BÓNUSZ 4 az 5-bőlre és BÓNUSZ 3-ra fizetett nettó osztalékok egyformák legyenek. Ebben az 
esetben az e rendelet a) pontjában foglalt rendelkezések nem alkalmazandók. 

 

Ha az egységes osztalék bruttó értéke legalább 1,10 , akkor a legtöbb téttel megtett BÓNUSZ 4 kombinációra fizetett 
nettó osztalék a BÓNUSZ 3 nettó osztalék háromszorosa, és az „BÓNUSZ 4 az 5-bőlra” fizetett nettó osztalék a BÓNUSZ 
3 nettó osztalék másfélszerese. 

 

A fenti francia bekezdésben említett BÓNUSZ 4 kombináción elért találatok számát megszorozva a BÓNUSZ 3 bruttó 

osztalék háromszorosával adja meg a többi BÓNUSZ 4 kombinációra eső nyereményalapot, amely alapján a többi 

BÓNUSZ 4 osztalék kiszámítása történik. 

Ha az előzőekben említett szabályok alkalmazása után a BÓNUSZ 4 osztalék, vagy – több ilyen esetén – a BÓNUSZ 4 
osztalékok nettó értéke meghaladja a befutási sorrendnek nem pontosan megfelelő KINCSEM+ fogadás nettó 
osztalékát, vagy – ha több is van – a befutási sorrendnek nem pontosan megfelelő KINCSEM+ kombinációk nettó 
osztalékának egyikét, akkor az osztalékszámításokat a fenti c) pontban ismertetett szabályok szerint végzi el. 

 

d) Amennyiben a BÓNUSZ 4 osztalék, vagy – több esetében – a BÓNUSZ 4 osztalékok bármelyikének a nettó értéke 
meghaladja a KINCSEM+ fogadás nem pontos befutási sorrend szerinti osztalékát, vagy több esetében, a befutási 
sorrendnek nem pontosan megfelelő kombinációkra fizetett osztalékok egyikét, és ha az BÓNUSZ 4 az 5-ből osztalék 
nem haladja meg a BÓNUSZ 4 osztalék, vagy - ha több ilyen van - a BÓNUSZ 4 osztalékok bármelyike nettó értékének 
felét, valamint a BÓNUSZ 3 osztalék, vagy – több ilyen esetén – BÓNUSZ 3 osztalékok egyike sem haladja meg az 
BÓNUSZ 4 az 5-ből osztalék nettó értékének a kétharmadát, akkor a befutási sorrendnek nem pontosan megfelelő 
KINCSEM+ fogadásra és BÓNUSZ 4-re eső nyereményalapokat összevonják, és egy közös nyereményalapot képeznek 
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belőlük. 
 

A befutási sorrendnek nem megfelelő KINCSEM+ kombinációkon kialakult legtöbb tétet magában foglaló találatok 
számát megszorozzák a befutási sorrendnek nem pontosan megfelelő különböző nyerő KINCSEM+ kombinációk 
számával. A kapott számhoz hozzáadják a BÓNUSZ 4 kombináción vagy – ha több ilyen is van – BÓNUSZ 4 
kombinációkon elért találatok számát. 

 

Az így kapott végeredmény arányában felosztott nyereményalap adja meg az egységes BÓNUSZ 4 osztalék bruttó 
értékét. 

 

A legtöbb tétel megtett befutási sorrendnek nem megfelelő KINCSEM+ kombinációra fizetett nettó osztalék így 
megegyezik a BÓNUSZ 4 osztalék nettó értékével. 

 

A befutási sorrendnek nem pontosan megfelelő ezen KINCSEM+ kombináción kialakult találatok számát megszorozva a 
BÓNUSZ 4 osztalék bruttó értékével adja meg a befutási sorrendnek nem pontosan megfelelő többi KINCSEM+ 
kombinációra eső nyereményalapot, amelynek alapján a befutó sorrendnek nem pontosan megfelelő KINCSEM+ 
osztalék kiszámítása történik. 

 

Ha az előzőekben ismertetett szabályok alkalmazása után az BÓNUSZ 4 az 5-ből osztalék nettó értéke meghaladja a 
BÓNUSZ 4 osztalék nettó értékének a felét, de a nettó BÓNUSZ 3 osztalék, vagy – ha több ilyen is van – a nettó BÓNUSZ 
3 osztalékok egyike sem haladja meg az BÓNUSZ 4 az 5-ből osztalék nettó értékének kétharmadát, akkor az 
osztalékszámításokat a fenti b) pontban ismertetett szabályok szerint végzik el. 

 

e) Amennyiben az BÓNUSZ 4 az 5-ből osztalék nettó értéke meghaladja a BÓNUSZ 4 osztalék, vagy – több ilyen esetében – a 
BÓNUSZ 4 osztalékok bármelyike nettó értékének a felét, és ha a BÓNUSZ 3 osztalék, vagy – több ilyen esetében – 
BÓNUSZ 3 osztalékok nettó értéke nem haladja meg az BÓNUSZ 4 az 5-ből osztalék nettó értékének kétharmadát, akkor 
a BÓNUSZ 4 és az BÓNUSZ 4 az 5-ből nyereményalapjait összevonják, és egy közös nyereményalapot képeznek belőlük. 

 
A legtöbb téttel megtett BÓNUSZ 4 kombináción elért találatok számát megszorozzák kettővel, majd az eredményt 
megszorozzák a különböző BÓNUSZ 4 kombinációk számával. A kapott számhoz hozzáadják az BÓNUSZ 4 az 5-ből 
kombináción vagy kombinációkon elért találatok számát. 

 

Az így kapott végeredmény arányában felosztott nyereményalap adja az BÓNUSZ 4 az 5-ből osztalék bruttó értékét. 
 

Ha ezen egységes osztalék bruttó értéke nem éri el az 1,10 -t, akkor az osztalékszámításokat oly módon kell elvégezni, 
hogy a BÓNUSZ 4-re és BÓNUSZ 4 az 5-bőlre fizetett nettó osztalékok egyformák legyenek. 

 

Ha ezen egységes osztalék bruttó értéke legalább 1,10, akkor a legtöbb téttel megtett BÓNUSZ 4 kombinációra fizetett 
nettó osztalék az BÓNUSZ 4 az 5-ből nettó osztalék kétszeresének felel meg. 

 

A fenti bekezdésekben említett BÓNUSZ 4 kombináción elért találatok számát megszorozva az BÓNUSZ 4 az 5-ből 
bruttó osztalék kétszeresével adja meg a többi BÓNUSZ 4 kombinációra eső felosztandó nyereményalapot, amely 
alapján a többi BÓNUSZ 4 osztalék kiszámítása történik. 

 

Ha az előzőekben ismertetett szabályok alkalmazása után a BÓNUSZ 3 osztalék, vagy –több ilyen esetében – BÓNUSZ 3 
osztalékok egyikének nettó értéke meghaladja az BÓNUSZ 4 az 5-ből osztalék nettó értékének kétharmadát, akkor az 
osztalékszámításokat a fenti c) pontban ismertetett szabályok szerint végzik el. 

 

Ha az előzőekben ismertetett szabályok alkalmazása után a BÓNUSZ 4 osztalék, vagy –több ilyen esetében – BÓNUSZ 4 
osztalékok egyikének nettó értéke meghaladja a befutási sorrendnek nem pontosan megfelelő KINCSEM+ osztalék 
nettó értékét, akkor az osztalékszámításokat a fenti b) pontban ismertetett szabályok szerint végzik el. 

 

Ha az előzőekben ismertetett szabályok alkalmazása után a BÓNUSZ 4 osztalék, vagy – több ilyen esetén – BÓNUSZ 4 
osztalékok egyikének nettó értéke meghaladja a befutási sorrendnek nem pontosan megfelelő KINCSEM+ osztalék 
nettó értékét, és ezzel egyidejűleg a BÓNUSZ 3 osztalék, vagy – több ilyen esetén – a BÓNUSZ 3 osztalékok nettó értéke 
meghaladja az BÓNUSZ 4 az 5-ből osztalék nettó értékének kétharmadát, akkor az osztalékszámításokat a fenti a) 
pontban ismertetett szabályok szerint végzik el. 

 

f) Amennyiben a BÓNUSZ 3 osztalék, vagy – ha több ilyen is van – a BÓNUSZ 3 osztalékok egyikének nettó értéke meghaladja 
az BÓNUSZ 4 az 5-ből osztalék nettó értékének kétharmadát, akkor a BÓNUSZ 3 és az BÓNUSZ 4 az 5-ből 
nyereményalapját összevonják, és egy közös nyereményalapot képeznek belőlük. 
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Az BÓNUSZ 4 az 5-ből kombináción vagy kombinációkon elért találatok számát 1,5-tel szorozzák, majd a kapott 
eredményhez hozzáadják a BÓNUSZ 3 kombináción vagy – ha több is van – BÓNUSZ 3 kombinációkon elért találatok 
számát. 

 

Az így kapott végeredmény arányában felosztott nyereményalap adja meg az egységes BÓNUSZ 3 osztalék bruttó 
értékét. 
 
Ha ezen egységes osztalék bruttó értéke nem éri el az 1,10 -t, akkor az osztalékszámításokat oly módon kell elvégezni, 
hogy a BÓNUSZ 3-ra és  BÓNUSZ 4 az 5-bőlre fizetett nettó osztalékok egyformák legyenek. 

 

Ha az egységes osztalék bruttó értéke legalább 1,10 , akkor az  BÓNUSZ 4 az 5-bőlre fizetett nettó osztalék a BÓNUSZ 3 
nettó osztalék másfélszeresének felel meg. 

 

Ha az előzőekben ismertetett szabályok alkalmazása után az BÓNUSZ 4 az 5-ből nettó értéke meghaladja a BÓNUSZ 
4osztalék, vagy – több ilyen esetében – BÓNUSZ 4 osztalékok valamelyike nettó értékének a felét, akkor az 
osztalékszámításokat a fenti c) pontban ismertetett szabályok szerint végzik el. 

 

g) Amennyiben a BÓNUSZ 4 osztalék, vagy – több esetében – a BÓNUSZ 4 osztalékok bármelyikének a nettó értéke 
meghaladja a KINCSEM+ fogadás nem pontos befutási sorrend szerinti osztalékának, vagy több esetében, a befutási 
sorrendnek nem pontosan megfelelő kombinációkra fizetett osztalékok egyikének nettó értékét, és ha az BÓNUSZ 4 az 
5-ből osztalék nem haladja meg a BÓNUSZ 4 osztalék, vagy - ha több ilyen van - a BÓNUSZ 4 osztalékok bármelyike 
nettó értékének a felét, de a BÓNUSZ 3 osztalék, vagy – több ilyen esetén – BÓNUSZ 3 osztalékok egyike meghaladja az 
BÓNUSZ 4 az 5-ből osztalék nettó értékének a kétharmadát, akkor az osztalékszámításokat a következő rendelkezések 
szerint kell elvégezni. 

 
A befutási sorrendnek nem pontosan megfelelő KINCSEM+ fogadás és a BÓNUSZ 4 nyereményalapját összevonják, és 
egy közös nyereményalapot képeznek belőlük. 

 

A befutási sorrendnek nem megfelelő KINCSEM+ kombináción kialakult legtöbb tétet magában foglaló találatok számát 
megszorozzák a befutási sorrendnek nem pontosan megfelelő különböző nyerő KINCSEM+ kombinációk számával. A 
kapott számhoz hozzáadják a BÓNUSZ 4 kombináción, vagy – ha több ilyen is van – BÓNUSZ 4 kombinációkon elért 
találatok számát. 

 

Az így kapott végeredmény arányában felosztott nyereményalap adja meg az egységes BÓNUSZ 4 osztalék bruttó 
értékét. 

 

A legtöbb tétel megtett befutási sorrendnek nem megfelelő KINCSEM+ kombinációra fizetett nettó osztalék így 
megegyezik a BÓNUSZ 4 osztalék nettó értékével. 

 

A befutási sorrendnek nem pontosan megfelelő ezen KINCSEM+ kombináción kialakult találatok számát megszorozva a 
BÓNUSZ 4 osztalék bruttó értékével adja meg a befutási sorrendnek nem pontosan megfelelő többi KINCSEM+ 
kombinációra eső nyereményalapot, amelynek alapján a befutó sorrendnek nem pontosan megfelelő KINCSEM+ 
osztalék kiszámítása történik. 

 

A BÓNUSZ 3 és BÓNUSZ 4 az 5-ből nyereményalapot összevonják, és egy közös nyereményalapot képeznek belőlük. 
 

Az BÓNUSZ 4 az 5-ből kombináción, vagy kombinációkon elért találatok számát 1,5-tel szorozzák, majd a kapott 
eredményhez hozzáadják a BÓNUSZ 3 kombináción vagy – ha több is van – BÓNUSZ 3 kombinációkon elért találatok 
számát. 

 

Az így kapott végeredmény arányában felosztott nyereményalap adja meg az egységes „3-es bónusz” osztalék bruttó 
értékét. 
 
Ha ezen egységes osztalék bruttó értéke nem éri el az 1,10 -t, akkor az osztalékszámításokat oly módon kell elvégezni, 
hogy a „3-es bónuszra” és „BÓNUSZ 4 az 5-bőlra” fizetett nettó osztalékok egyformák legyenek. 

 

Ha az egységes osztalék bruttó értéke legalább 1,10 , akkor az „BÓNUSZ 4 az 5-bőlra” fizetett nettó osztalék a BÓNUSZ 
3 nettó osztalék másfélszeresének felel meg. 
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Ha az előzőekben ismertetett szabályok alkalmazása után az BÓNUSZ 4 az 5-ből osztalék nettó értéke meghaladja a 

BÓNUSZ 4 osztalék nettó értékének a felét, akkor az osztalékszámításokat a fenti a) pontban ismertetett szabályok 

szerint végzik el. 

 

252) JACKPOT NYEREMÉNY 
 

a) E fejezet 251. pont második bekezdésében 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 soron 

következő KINCSEM+ fogadás során. 

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. 

Abban az esetben, ha az adott KINCSEM fogadásban egyetlen, amúgy pontos befutási sorrend szerinti osztalékra jogosító 

kombináció sem tartalmazza a "nyertes sorszámot", illetve ha KINCSEM+ fogadást nem szerveznek, akkor a fenti francia 

bekezdésben említett kiegészítő összeget levonják a soron következő KINCSEM+ fogadás során kiosztandó „jackpot 

nyeremény” összegéből, és a „halmozódó nyereményalaphoz” adják hozzá. 

b) A „jackpot nyeremény” összegét, amely – az alábbi harmadik francia bekezdésben említett eset kivételével - nem 

haladhatja meg a „halmozódó nyereményalap” rendelkezésre álló összegét, a KINCSEM+ futam során meghatározott „Plusz 

nyertes sorszámot” tartalmazó, pontos befutási sorrendben megtett fogadások számával megegyező számú egyenlő részre 

osztják. 

Az így kapott nyereményhányad alkotja a „Plusz nyertes sorszámot” tartalmazó nyerő fogadások „bruttó jackpot 

nyereményosztalékát”. 

Abban az esetben, ha a pontos befutási sorrend szerinti osztalékra jogosító kombinációk egyike sem tartalmazza a „nyertes 

sorszámot”, vagy ha azon a napon, amelyen a „jackpot nyereményt” kiosztották volna, KINCSEM+ fogadást nem szerveznek, 

akkor az adott futam alapján képzett „jackpot nyeremény” összegét, a fenti negyedik francia bekezdésben említett esetre is 

figyelemmel, hozzáadják a soron következő KINCSEM+ fogadás „jackpot nyereményéhez”. 

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. 

253) 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. FEJEZET – INFORMATIKAI FOLYAMATOK 
 

ALAPFOGALMAK 
PARTNER: a nemzetközi együttműködés keretében végzett lóverseny fogadási 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. 

VALIDÁLÁS: a fogadások, tranzakciók érvényesítése 

TERMINÁL: a fogadások felvételére alkalmas eszköz, amely a fogadás felvételi helyeken üzemel 

KÖZPONTI SZERVER: a fogadásokat a partner oldalon összesítő totalizatőr központ, ahová a terminálok 

csatlakoznak 

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.  

 

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 TERMINÁL-nak. 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. 
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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 PMU Központi Információs 

Rendszerében történő törlésre irányuló kérelem az alábbi folyamatot követi: 

1:  A PARTNER szinkron üzemmódban elküldi a fogadás EURO-ban 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; 

4/5 : 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; 

6 : A PMU rögzíti a fogadás rögzítésének törlésére irányuló kérelmet, és elküldi a PARTNER-nek a törlésről 

szóló visszaigazolást;  

7 : A PARTNER elküldi a törlésről szóló visszaigazolást a PARTNER oldali terminálra; a terminál kiír egy 

üzenetet, amely azt jelzi, hogy a fogadási kérelmet törölték. 

 

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 PARTNER-nél 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 PARTNER-nek kiszámlázni az ezen egyenleg-

eltérésnek megfelelő fogadási összeget. 
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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 PARTNER-nek a fogadás törléséről szóló visszaigazolást; 

4 :  A PARTNER alkalmazza a jogszabályokból a TERÜLETEN esetlegesen következő korlátozásokat; 

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 PARTNER-nél 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. 

 

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.  

 

A NYEREMÉNYEK KIFIZETÉSE 
Két megoldási mód kerül bevezetésre attól függően, hogy mikori keltű 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 real time-ban 

kerül továbbításra a PMU Központi Információs Rendszerébe, majd ott 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 
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tartalmazza. A totalizatőr központ az alábbi módon dolgozza fel az X + 1 nappal kezdődően esedékes 

kifizetéseket. 

 

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. 

 

Nyeremények későbbi kifizetése 

 

0:  A PMU Központi Információs Rendszere minden nap végén létrehoz egy fajlt. Ez a fájl a PARTNER 

termináljai útján megtett, fennmaradt nyerő fogadásokat tartalmazza, amelyeket az adott napra vonatkozóan 

még ki kell fizetni; 

1 :  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; 

2 :     A PARTNER alkalmazza a jogszabályokból a TERÜLETEN esetlegesen következő korlátozásokat; 

3: 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. 

 

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 

hordozót, amelyet szükségesnek ítél.  
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X. FEJEZET – ARÁNYOS ÉS PROGRESSZÍV LEVONÁSOK 
 

Arányos levonások 

A PARTNER országok 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 15,605% 

HELY 15,605% 

BEFUTÓ 25,405% 

BEFUTÓ TÉT 25,405% 

BEFUTÓ HELY 25,405% 

HÁRMASBEFUTÓ 22,305% 

TRIO 22,305% 

KINCSEM+ 29,005% 

Egyes mértékek (százalékos arányok) csökkenthetők az 1.10-nél kisebb nyereményosztalék következtében. 

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. 

A PMU által központosított nemzetközi totalizatőr rendszerű lóversenyfogadás keretében realizált 

osztalékokra alkalmazandó progresszív jellegű levonás táblázata 

Előzetes osztalék értéke (1 
fogadási alapegységre számolva) 

Progresszív levonás 
TÉT, HELY 

Progresszív levonás 
BEFUTÓ, BEFUTÓ TÉT, BEFUTÓ 
HELY, HÁRMASBEFUTÓ, TRIO, 

KINCSEM+ 

0-40 0 0 

40,1-50 0 10% 

50,1-100 0 15% 

100,1-500 0 20% 

500 felett 25% 25% 
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XI. FEJEZET – LÓVERSENY INFORMÁCIÓS ADATOK 
 

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 
 

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 

 

 

Fogadás 

- Hogyan fogadjunk 

- Várható TÉT nyereményosztalékok (délelőtt, délután,  futamindításkor  )                                                                                                                                                                         

- Várható nyereményosztalékok BEFUTÓRA 
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- Bizonyos típusú fogadásoknál legtöbbször megtett lovak 

- Végleges nyereményosztalékok 

 

Az INFOCENTERben meglévő adatok kizárólag a tájékoztatást szolgálják. 
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XII. FEJEZET – A FELELŐS JÁTÉKSZERVEZÉS 
 

254) 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: 
 
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 az állami adóhatóság játékosvédelemmel foglalkozó 
honlapjára, továbbá az állami adóhatóság 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 szúrópróbaszerűen felhívhatja, vagy amennyiben egy 
fogadónál kétséges, hogy betöltötte-e a 18. életévét, felhívja a fogadót, hogy érvényes személyazonosságot 
igazoló okmánnyal igazolja az életkorát. Amennyiben a fogadó nem tud érvényes személyazonosságot igazoló 
okmányt felmutatni, vagy a felmutatott okmányból az derül ki, hogy a fogadó nem töltötte be a 18. életévét, 
vagy az okmány felmutatását megtagadja, úgy az értékesítő az értékesítést megtagadja, 
- a nyeremény kifizetése esetén a nyeremény kifizetését végző személy szúrópróbaszerűen felhívhatja, 
vagy amennyiben egy fogadónál kétséges, hogy betöltötte-e a 18. életévét, felhívja a fogadót, hogy érvényes 
személyazonosságot igazoló okmánnyal igazolja az életkorát. Amennyiben a fogadó nem tud érvényes 
személyazonosságot igazoló okmányt felmutatni, vagy a felmutatott okmányból az derül ki, hogy a fogadó nem 
töltötte be a 18. életévét, vagy az okmány 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 65.000.- Ft összegben határozta meg, 
- egy vásárlás alkalmával maximum 30 fogadás köthető meg, 
- az értékesítéskor az értékesítést végző személy szúrópróbaszerűen 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 az 
értékesítő az értékesítést megtagadja, 
- a nyeremény kifizetése esetén a nyeremény kifizetését végző személy szúrópróbaszerűen 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 
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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 terminál kezelő a fenti magatartások észlelése esetén minden esetben egyedileg jogosult dönteni arról, hogy 
alkalmaz-e kitiltást. Kitiltás alkalmazása előtt a terminál kezelő 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 terminálkezelő a döntését köteles írásba foglalni, melynek tartalmaznia kell a 
kitiltás tényét, időpontját, alkalmazási körét és indokát. A kitiltás 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 terminálkezelő az érintett játékos személyiségi jogainak tiszteletben tartásával, a nyilvánosság 
kizárása mellett és más játékosok zavarása nélkül hajtja végre. 
 
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 
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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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XIII. FEJEZET – ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

255) JELEN DOKUMENTUMBAN NEM SZABÁLYOZOTT KÉRDÉSEK 
 

Jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekben az I./1. pontban meghatározott jogszabályokon túl a 
mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók. 

XIV. FEJEZET – FOGALOMTÁR 
 

- 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. 

- Fogadás felvételi 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: a fogadó által kiválasztott ló, ami nem tartozik a fogadásában szereplő lovak közé, csak kiegészíti a 
fogadásukat. Akkor kerül a fogadásban szereplő lovak 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. 



115 

- Istálló fogadás: amennyiben az adott versenyen indulónak jelentett lovak közül, a totalizatőri rendszerű 
lóversenyfogadások szempontjából több lovat párnak minősítenek, ezek a lovak ú.n. „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 fogadás felvételi helyén igényelhetők, az adott verseny nyereményének kihirdetésétől 
számított 90. napig, az igényléstől számítva a fogadásszervezőnek további 30 nap áll rendelkezésre a nyeremény 
kifizetésére. A 90. 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: a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft., amely Magyarországon jogosult a totalizatőr jellegű 
lóversenyfogadások szervezésére 

XV. FEJEZET – MELLÉKLETEK 
 

1. SZ. MELLÉKLET: FOGADÁSI SEGÉDSZELVÉNY 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
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1. SZ. MELLÉKLET FOGADÁSI SEGÉDSZELVÉNY LEÍRÁSA 
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2. A SZ. MELLÉKLET: NYEREMÉNYIGÉNYLÉSI LAP (MLFSZ ÉRTÉKESÍTŐHELYEI) 

NYEREMÉNYIGÉNYLÉSI LAP 

 

SORSZÁM: Az átvevő neve és 
azonosítószáma: 
 
 

A nyereményigénylés benyújtásának helye: 
 

1. A fogadási bizonylat adatai:   

a) Sorszáma:    b) Pálya száma: 

>>  1 . _____________ . 00.24.______ . ______   << 

d) Fogadási esemény dátuma: e) Fogadási forma: c) Futam száma: 

f) Nyeremény összege:   

2. Az igénylő adatai:     

a) Név:    

b) Születési neve:    

c) Lakcíme/postázási cím (tartózkodási helye): 
 

 

d) Személyazonosságot igazoló okmány típusa: e) Az okmány száma: 
 

f) Anyja neve:   g) Születési helye, és ideje: 
 

h) Telefonszáma: 

3.  A nyereményigénylés oka (a megfelelő rész aláhúzandó): 

 a) Nagynyeremény kifizetésének kérelme 
b) Kisnyeremény utalással történő kiegyenlítése 
c) A nyereménnyel nem ért egyet 
d) A fogadási bizonylat a nyereményjegyzékben nem szerepel  
e) Egyéb 
 

4. A nyeremény átutalással történő kifizetésére vonatkozó adatok 

a) Számlavezető bank neve: 
 
b) A bankszámla tulajdonosa: 
 
c) Bankszámlaszám: 
 
d) Igénylő aláírása: 
 

     

5. Nyereményigazolás igénylése esetén: 

a) Az igénylő adóazonosító jele: b) Állampolgársága: 

c) Levelezési címe (ha a 2. c ponttól eltér): 

Az igénylő aláírásával elismeri, hogy a Nyereményigénylési Lapon feltüntetett fenti adatok és tények a valóságnak és akaratának 
megfelelnek, és ezen nyomtatvány „B” példányát átvette. A nyeremény kifizetés feltételeit a lóversenyfogadásokra érvényes 
Részvételi Szabályzat tartalmazza. Az igénylő által megadott adatokat a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. kezeli kizárólag a 
nyeremény kifizetés és az abból adódó jogszabályi kötelezettségek teljesítése céljából, az adatvédelmi jogszabályok figyelembe 
vételével. 

Az igénylő aláírása: 
 
 
 

Dátum: 
 
                        P. H. 

 

A kiállító aláírása: 
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2. B SZ. MELLÉKLET: NYEREMÉNYIGÉNYLÉSI LAP (SZZRT ÉRTÉKESÍTŐHELYEI) 

A-B-C példány NYEREMÉNYIGÉNYLÉSI LAP Sorszám: 

A nyereményigénylés benyújtásának helye: ….…………   . számú Lottózó 
lottózói munkavállaló azonosító száma:  

 
 
 

1.   A fogadási bizonylat adatai 

a)  Átvételi igazolás azonosító számának első 16 számjegye   

b) Az átvételi igazolásra nyomtatott  szelvényszám:  

c) 
Fogadásszervező tikett azonosító számsora            (a játék ára 
alatt található számsor): 

--

 
d) Pálya száma:                                            Futam száma:                                         Fogadási forma:                           

 

2. 
 

a) 

Az igénylő adatai: 

születési neve: ……………………………………………………………….… neve:…………………………………………………………………... 

b) lakcíme (külföldi állampolgár 
esetén tartózkodási helye): 

………………………………………………………………………….………………………….

…. 
c) személyazonosságot 

igazoló okmány típusa: ……………………….. száma: …………………………… telefonszám: 06-  

d) 
Anyja neve:………………………………………………….… születési helye és ideje………………….…........    

 

3. A nyereményigénylés oka: 

 Nagynyeremény kifizetésének kérelme 

  A nyereménnyel nem ért egyet 

 Összevont kisnyeremények utalással történő kiegyenlítése 

 Egyéb:………………………… ………………………… 

 

Az igénylő megállapítása: ………………………………………………………………………..…… Ft nyereményt ért el a KINCSEM+ játékban . 

4. A nyeremény kifizetésére vonatkozó adatok: 

Számlavezető bank neve: ….……………………………………... 

Bankszámlaszám (ahová a kifizetést kéri): a bankszámla tulajdonosa: ………………………………………………… 

-- igénylő aláírása 

5. NYEREMÉNYIGAZOLÁS igénylése esetén: 

A nyertes adóazonosító jele:  állampolgársága: ……….……………………… 

levelezési címe (ha a 2. b) pontban foglaltaktól eltér): 

……..………………………………………………….………………………………………………………………………………........................ 

Az igénylő aláírásával elismeri, hogy a nyereményigénylési lapon feltüntetett fenti adatok és tények a valóságnak és akaratának megfelelnek, és a 
nyereményigénylési lap „B” példányát átvette. A nyereménykifizetés feltételeit a játékra/fogadásra vonatkozó részvételi szabályzat tartalmazza 
Az igénylő által megadott adatokat kizárólag a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. kezeli a nyereménykifizetés és az abból adódó jogszabályi 
kötelezettségek teljesítése céljából. 
Az igénylő hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezelje. Az adatkezelésre vonatkozó részletes tájékoztatás a 
www.lovifogadas.hu oldalon érhető el. 

 

A Nyereményigénylési lapon felsorolt átvételi igazolás(ok) átadás-átvétele megtörtént: ………………db 

 IGEN  NEM  

Dátum:..…………………………………………… 

 
……………………………………….. 

Az igénylő aláírása 
P.H. 

……………………………………….. 
A kiállító aláírása 

Beküldve:  MLFSZ-nek Az értékszállító tasak sorszáma:………..…………….………..………. 

A nyomtatványt szíveskedjen nyomtatott betűkkel kitölteni! 

http://www.lovifogadas.hu/
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2.C SZ. MELLÉKLET: FELSZÓLAMLÁS, REKLAMÁCIÓ  

A-B-C példány 

FELSZÓLAMLÁS, REKLAMÁCIÓ 
Sorszám: 

 A NYOMTATVÁNYT NYOMTATOTT BETŰKKEL SZÍVESKEDJEN KITÖLTENI! 

1. A bejelentő adatai 

a) A bejelentő neve:  

b) Személyazonosságot igazoló okmány típusa és száma: 
 

c) 
 

Címe (levelezési címe): ……………………………………………………………………………………………….  

Telefonszáma: 06-     e-mail címe:…………………………………………..……. 

2. Az átvételi igazolás adatai 

a) Átvételi igazolás azonosító számának első 16 számjegye  
b) Az átvételi igazolásra nyomtatott  szelvényszám:  

c) 
Fogadásszervező tikett azonosító számsora 

(a játék ára alatt található számsor): 

 - - 

 

3. A nyeremény átutalással történő kifizetésére vonatkozó adatok  

a) Számlavezető bank neve  

b)     A bankszámla tulajdonosa:  

c) Bankszámlaszám: 
--

 
d)  Igénylő aláírása:  

4. A bejelentés benyújtásának helye:………………………………………….…...…………… átvevő azonosító száma:  
5.  A felszólamlás, reklamáció oka:  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

6. Igénylő megállapítása:.…………………………………………Ft nyereményt ért el……………………………………………futamon 

 

7.  Az átvételi igazolás átadás-átvétele megtörtént: 
 

 IGENIG 

 NEM ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Egyéb megjegyzés………………………………………………………………………………………………………………………… 

Az igénylő aláírásával elismeri, hogy a Felszólamlás, reklamáció lapon feltüntetett fenti adatok és tények a valóságnak és akaratának megfelelnek, és a 

Felszólamlás, reklamáció „B” példányát átvette. A felszólamlás feltételeit a játékra/fogadásra vonatkozó részvételi szabályzat tartalmazza 

Az igénylő által megadott adatokat kizárólag a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. kezeli a reklamáció, felszólamlás ügyintézése és az abból adódó 

jogszabályi kötelezettségek teljesítése céljából. 

Az igénylő hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezelje. Az adatkezelésre vonatkozó részletes tájékoztatás a www.lovifogadas.hu oldalon érhető el. 

 
 

Dátum: ..……………………………………………………………… 
 

.……………………………………………………………… 
P.H. 

………………………………………………………… 

Bejelentő aláírása Átvevő aláírása 

  

http://www.lovifogadas.hu/
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3. SZ. MELLÉKLET: NYERÉSI ESÉLYEK 
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4. SZ. MELLÉKLET NYEREMÉNYALAP FELOSZTÁSA HOLTVERSENY ESETÉN 

 

Fogadási forma 1. 2. 3. 4. Nyerő 
kombinációk 

Nyereményalap 
felosztása 

TÉT 1 – 2       1 ÉS 2 2 

HELY (induló < 8) 1 – 2       1 ÉS 2 2 

HELY (induló < 8) 1  2 – 3     1, 2 ÉS 3 3 

HELY (induló ≥ 8) 1 – 2    3   1, 2 ÉS 3 3 

HELY (induló ≥ 8) 1  2 – 3     1, 2 ÉS 3 3 

HELY (induló ≥ 8) 1  2 3 – 4     1, 2, 3 ÉS 4 4 

BEFUTÓ 1 – 2       1-2 ÉS 2-1 1 

BEFUTÓ 1 2 – 3     1-2 ÉS 1-3 2 

BEFUTÓ TÉT 1 – 2       1-2 ÉS 2-1 1 

BEFUTÓ TÉT 1 2 – 3     1-2 ÉS 2-1 2 

1-3 ÉS 3-1 

BEFUTÓ HELY 1 – 2   3   1-2 ÉS 2-1 3 

1-3 ÉS 3-1 

2-3 ÉS 3-2 

BEFUTÓ HELY 1 2 – 3     1-2 ÉS 2-1 3 

2-3 ÉS 3-2 

1-3 ÉS 3-1 

BEFUTÓ HELY 1 2 3 – 4   1-2 ÉS 2-1 5 

1-3 ÉS 3-1 

1-4 ÉS 4-1 

2-3 ÉS 3-2 

2-4 ÉS 4-2 

HÁRMASBEFUTÓ 1 – 2   3   1-2-3 ÉS 
2-1-3 

1 

HÁRMASBEFUTÓ 1 2 – 3     1-2-3 ÉS 
1-3-2 

1 

HÁRMASBEFUTÓ 1 2 3 – 4   1-2-3 ÉS 
1-2-4 

2 

TRIO 1 – 2   3   1-2-3 (bármilyen sorrend) 1 

TRIO 1 2 – 3     1-2-3 (bármilyen sorrend) 1 

TIRO 1 2 3 – 4   1-2-3 (bármilyen sorrend) ÉS 
1-2-4 (bármilyen sorrend) 

2 
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Fogadási forma 1. 2. 3. 4. 5. Nyerő kombinációk Osztalékok száma 

KINCSEM+ 1-2   3 4 5 
1-2-3-4-5 ÉS 2-1-3-4-5 (pontos 
sorrend) 

1  

1-2-3-4-5 (nem pontos sorrend) 1  

KINCSEM+ 1 2 – 3   4 5 
1-2-3-4-5 ÉS 1-3-2-4-5 (pontos 
sorrend) 

1  

1-2-3-4-5 (nem pontos sorrend) 1  

KINCSEM+ 1 2 3 – 4   5 
1-2-3-4-5 ÉS 1-2-4-3-5 (pontos 
sorrend) 

1  

1-2-3-4-5 (nem pontos sorrend) 1  

KINCSEM+ 1 2 3 4 – 5   
1-2-3-4-5 ÉS 1-2-3-5-4 (pontos 
sorrend) 

1  

1-2-3-4-5 (nem pontos sorrend) 1  

KINCSEM+ 1 2 3 4 5 – 6 
1-2-3-4-5 ÉS 1-2-3-4-6 (pontos 
sorrend) 

2  

1-2-3-4-5 (nem pontos sorrend) 
ÉS 
1-2-3-4-6 (nem pontos sorrend) 

2  
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5. SZ MELLÉKLET: AMENNYIBEN NINCS NYERŐ TALÁLAT, A NYEREMÉNYALAP 

FELOSZTÁSA, SPECIÁLIS ESETEK 

 

(1-2-3-4-5-6 
befutási 
sorrend 

esetén)Foga
dási forma 

Nyerő 
kombináció(k) 
alapesetben 

Ha alapesetben nincs 
nyerő kombináció 

Megjegyzés 

TÉT 
1 E SO 

R SO 
a) visszafizetés  

HELY 

4<=nb_pa<8 

1 SO 

2 SO 

R SO 

nb_pa>=8 

1 SO 

2 SO 

3 SO 

R SO 

 

a) visszafizetés 
 

BEFUTÓ 
TÉT 

 

1 2 SO 

1 R SO (S) 

R R SO 

 

a) 1 3 SO 

 

b) 2 3 SO 

  

c) visszafizetés 

 

BEFUTÓ 
HELY 

 

1 2 SO 

1 3 SO 

2 3 SO 

1 R SO (S) 

2 R SO (S) 

R R SO 

 

a) visszafizetés   

BEFUTÓ 

1 2 AO  

1 R SO 

R R SO 

 

a) 2 1 AO 

 

b) 1 3 AO 

  

c) 3 1 AO 

 

d) 2 3 SO 

 

e) 3 4 SO 

 

f) visszafizetés 
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Jelmagyarázat : 
X : Azok a lovak, melyek a hivatalos fogadási ajánlatban megjelentek 
R : Azok a lovak, melyek a hivatalosan lejelentésre kerültek 
x : Azok a lovak, melyek a versenyben a versenyszervező által hivatalosan indultnak voltak 
tekinthetőek  
Ebből következik: X = R + x 
E : A versenyt hivatalosan nyerő ló.  
AO : helyes sorrendet tartalmazó kombináció  
SO : nem helyes sorrendet tartalmazó kombináció 
OI : azok a nem helyes befutási sorrendet tartalmazó tikettek, mely a helyes sorrendet nem 
tartalmazzák 
Nb_pa  = a hivatalos fogadási ajánlatban indulónak jelzett lovak száma 
nyerő kombinációk zöld (AO), kék (SO) and cián (OI). 
névértéken kifizetésre kerülő kombinációk piros 
 

TRIO 

 

1 2 3 SO 

1 2 R SO 

1 R R SO 

R R R SO 

 

a) 1 2 4 SO 

 

b) 1 3 4 SO 

 

c) 2 3 4 SO 

 

d) 1 2 X SO 

 

e) 1 X X SO 

 

f) visszafizetés 

 

 

HÁRMAS-
BEFUTÓ 

1 2 3 AO 

1 2 R AO 

R 1 2 AO 

1 R 2 AO 

1 R R SO 

R R R SO 

a) 1 3 2 AO 

 

b) 3 2 1 AO 

 

c) 2 1 3 AO 

 

d) 2 3 1 AO 

   3 1 2 AO 

 

e) 1 2 x AO 

    

f) 1 x x AO 

 

g) visszafizetés 

 

 

 

KINCSEM+ 

1 2 3 4 5 AO 

1 2 3 4 5 OI 

 

1 2 3 R R SO 

1 2 R R R SO 

1 R R R R SO 

a) Jackpot 

 
 


