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I. Általános rész 

I.1. A lóversenyek fogadással kapcsolatos meghatározásai 

Alkalmazandó jogszabályok: 

- 1991. évi XXXIV. törvény – a szerencsejáték szervezéséről 

- 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről 

- 20/1991. (XI. 5.) FM-PM együttes rendelet – a lóversenyfogadás szabályairól 

- 20/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet - az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, 

lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról 

- 5/2021. (X. 21.) SZTFH rendelet – a felelős játékszervezés részletes szabályairól 

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

megakadályozásáról (Pmt.) 

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

intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (Kit.) 

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

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

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

intézkedések végrehajtásáról szóló (Kit.) 2017. évi LII. törvény alapján elkészítendő belső 

szabályzat kötelező tartalmi elemeiről. 

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 

adatok szabad áramlásáról (általános adatvédelmi rendelet, GDPR). 

I.2. A lóverseny fogalma, meghatározása 

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

érteni. A Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. (továbbiakban Fogadásszervező) az alábbi 

lóversenyekre szervez és bonyolít fogadásokat:

a) Galopp 

b) Ügető 

c) Gát 

d) Akadály 

e) Poroszka 

f) Kocsi (egyes, kettes-

fogatban) 

g) Díjlovagló 

h) Díjugrató 

i) Military (háromnapos 

verseny) 

j) Öttusa lovaglószám 

k) Kettes és négyes 

fogathajtó verseny 

l) Magasugró verseny 

m) Rodeó 

n) Lovastorna 

o) Bemutató jellegű 

egyéb versenyek  

 

A felsorolásban a) – f) -ig a versenyeket hagyományos lóversenyeknek, g) – o) -ig nem 

hagyományos lóversenyeknek nevezzük. 

I.3. A lóversenyfogadás fogalma 

Lóversenyfogadásnak minősül a versenyben résztvevőkre és eseményekre történő, azaz a 

lóversenyek várható eredményeire történő fogadás a jelen dokumentum alapján. 

A Játékterv a totalizatőr rendszerű fogadásra vonatkozik. 
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A totalizatőr rendszerű lóversenyfogadásoknál a Fogadásszervező az alábbi fogadási formákat 

tartja játékkínálatában: 

a) Tét fogadás 

b) Hely fogadás 

c) Befutó fogadás 

d) Hármasbefutó fogadás 

e) Befutó tét 

f) Befutó hely 

g) 2 a 4-ből 

h) Hármas 

i) Négyes + 

j) Multi 

k) Ötösbefutó 

A Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. a felsorolt játékformákat az egyes 

szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok 

végrehajtásáról szóló 20/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet figyelembevételével üzemelteti. 

Lóversenyfogadás az alábbi értékesítési csatornák valamelyikén köthető: 

- Lóversenyfogadási terminál segítségével valamely fogadóhelyen (offline értékesítés) 

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

csatorna) 

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

elérhetőek. 

I.4. A totalizatőr rendszerű fogadások lényegi meghatározása 

A totalizatőr rendszerű fogadásoknál a Fogadásszervező a versenyenként és fogadási 

formánként a feltett (fogadott) pénzösszegeket (téteket) összesítve nyereményalapot képez, 

majd a nyereményalap legalább 68 % - át nyeremények kifizetésére fordítja. Az egyes fogadási 

formára vonatkozó nyereményhányadot a 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. 

A totalizatőr rendszerű fogadás lényege az, hogy – fogadási formánként – egy-egy versenyben 

a nyerő fogadószelvények egységére ugyanazt a nyereményt fizetik, függetlenül attól, hogy az 

adott fogadószelvényt mikor váltották, azaz a fogadást mikor kötötték (a verseny indítása előtt 

közvetlenül vagy azt megelőzően bármikor, amikor a szóban forgó versenyre már fogadni 

lehetett). A nyeremény csak a verseny összes – fogadási formánként – feltett forgalma 

(bevétele) és a nyerő fogadószelvényekre (lóra, lovakra, illetve a nyerő kombinációra) eső 

találatok mennyiségétől, arányától függ. 

A fogadóhelyeken üzemeltetett terminálok segítségével játékba küldött szelvények és az online 

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

nyereményalapba kerülnek.  

A Fogadásszervező az egyes fogadási formánkénti nyereményeket, 1 Ft-os alaptétre számítja, 

és 1 Ft-ra hirdeti ki. 

A totalizatőr rendszerű fogadások formái és jelölése: 

Fogadási forma Jelölés Rövidítés 

TÉT  TÉT T 

HELY  HELY H 
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Fogadási forma Jelölés Rövidítés 

BEFUTÓ BEFUTÓ B 

HÁRMASBEFUTÓ HÁRMASBEFUTÓ Hb 

BEFUTÓ TÉT BEFUTÓ TÉT Bt 

BEFUTÓ HELY  BEFUTÓ HELY  Bh 

2 a 4-ből 2- a 4-ből 2/4 

HÁRMAS HÁRMAS Há 

NÉGYES + NÉGYES + N4 

MULTI 

MULTI 4 4 

MULTI 5 5 

MULTI 6 6 

MULTI 7 7 

Ötösbefutó ÖTÖSBEFUTÓ Ö5 

1. táblázat 

I.5. A lóversenyekről általában 

A versenyeket a versenyszervezők saját versenyszabályzatuk alapján rendezik és bonyolítják.  

Versenyszervezőnek nevezzük Magyarországon a 100% állami tulajdonban lévő Kincsem 

Nemzeti Lóverseny Kft-t, amely a Lóversenyzést Felügyelő Bizottság ellenőrzése mellett 

szervezi a felügyelete alatt álló, elismert pályán vagy pályákon a hivatalos ló-, agár- és 

lovasversenyeket. 

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 a Fogadásszervező Játéktervének és 

Részvételi Szabályzatának alapján lehet. 

A Fogadásszervező által szervezett fogadások eredményeire a Játékterv és a kapcsolódó 

Részvételi Szabályzat előírásaitól eltérően fogadás nem köthető. 

I.6. Lóversenyek 

A Fogadásszervező a versenyszervező által kiadott hivatalos versenyprogramokban levő, az 

ezekből általa kialakított fogadási ajánlatban szereplő versenyekre szervez fogadást. 

I.7. Általános szabályok 

A versenyszervező az esetleges változtatásokra a változtatás jogát fenntartja. A 

Fogadásszervező a fogadásokat érintő minden változtatásról köteles a fogadókat előre 

tájékoztatni. 
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Az esetleges programváltozást a Fogadásszervező a hivatalos információs weboldalán 

(www.lovifogadas.hu), az online értékesítési csatorna weboldalán (www.bet.lovi.hu ) keresztül 

írásban, az említett weboldalakon elérhető élő internetes stream közvetítésben, valamint a 

versenytéri hangosbemondó rendszeren közli a fogadókkal. 

I.8. A verseny és a fogadások összefüggése 

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

ezzel kapcsolatos jelzésekkel egy időben történik. A fogadásokat lebonyolító számítógépen 

annak kezelői (RDC operátorok) egymást ellenőrizve lezárják az adott versenyt, ezzel az adott 

versenyre történő fogadási lehetőségek befejeződnek. 

Az adott verseny lezárásának pontos időpontját a számítógép eseménynaplója rögzíti.  

A le nem zárt versenyekre továbbra is lehet fogadni. 

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

A verseny közben, vagy az után, a hivatalos helyezési sorrend kihirdetéséig bármely okból a 

versenyből kizárt (diszkvalifikált) lovakra feltett fogadásokra nyeremény nem fizethető. 

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 fogadószelvényre a hivatalos helyezési sorrend alapján a nyeremény kiszámítása és 

ellenőrzése számítógépes rendszerrel történik. A nyeremények kifizetése az adatok 

rendelkezésre állása után azonnal, legkésőbb az adott verseny hivatalos eredményének 

kihirdetésétől számított 45 perc elteltével kezdődik. 

I.9. Fogadás köthető 

Fogadás a Fogadásszervező 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 az ország hivatalos pénznemében, forintban történhet. 

I.10. 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. 
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I.11. A fogadások megkötésének időpontja 

a) Offline értékesítési csatorna esetén a fogadást a fogadóhelyek nyitvatartásának ideje alatt, 

az adott verseny fogadási ajánlatának közzétételétől a megnevezett verseny 

fogadástechnikai lezárásáig lehet kötni. 

b) Online értékesítési csatorna esetén: fogadást az online értékesítési rendszer felhasználói 

felületén megjelenített fogadási ajánlat közzétételének időpontjától a megnevezett verseny 

fogadástechnikai lezárásáig lehet kötni. 

I.12. 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. 

I.13. A fogadások megkötésének lehetőségei 

A fogadó fogadásai megkötésekor két értékesítési csatorna közül választhat.  

a) Offline értékesítési csatorna: a fogadó a fogadásait a Fogadásszervező fogadóhelyein 

üzemeltetett termináljainál (fogadó pénztárak) kötheti meg. 

b) Online értékesítési csatorna: a fogadó a fogadásait a Fogadásszervező által üzemeltetett 

internetes felületen (www.bet.lovi.hu) kötheti meg. 

A fogadóhelyeken üzemeltetett terminálok segítségével játékba küldött szelvények és az 

OÉCS-en feltett tétek – fogadási típusonként - egy közös nyereményalapba kerülnek. 

I.14. A fogadóhelyek 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 annak tényét a szervező a Szabályozott Tevékenységek 

Felügyeleti Hatóságának a hiba felismerésétől számítottan haladéktalanul bejelenti, valamint 

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 a fogadásszervező 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 a 

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága felé elektronikusan bejelenti. 

I.15. A fogadók tájékoztatása, fogadási ajánlat 

A fogadási ajánlat a Fogadásszervező hivatalos információs weboldalán (www.lovifogadas.hu) 

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

Fogadásszervező a fogadás felvételi helyeken nyitvatartási időben, valamint az OÉCS 

felhasználói felületén az adott fogadási ajánlatban szereplő első fogadási esemény kezdete előtt 

fél órától az utolsó fogadási esemény kezdetéig – fogadóhelyeken a fogadók külön kérésére a 

terminálból kinyomtatható változatot - rendelkezésre bocsájtja. A fogadási ajánlatban szerepel 
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a versenyek indítási ideje, versenyenként a lovak programszáma, az egyes versenyekben 

fogadható fogadási formák felsorolása és egyéb, a fogadásokat segítő információk. 

I.16. Verseny alatti tájékoztatás 

A Fogadásszervező 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 versenypályán a hivatalos műsorközlő, a külső fogadóhelyeken a 

hazai versenypályáról érkező (a Kincsem Park TV Stúdió által sugárzott) közvetítés útján, 

valamint a lovifogadas.hu oldalon és az OÉCS felhasználói felületén elérhető videó stream 

útján történik. 

I.17. Részvételi szabályzat 

Az Kft. hivatalos weboldalán (www.lovifogadas.hu), valamint az OÉCS felhasználói felületén 

a fogadóközönség rendelkezésére áll a fogadható fogadási formáknak megfelelő részvételi 

szabályzat. Az értékesítőhelyen nyújtott fogadás esetében a Fogadásszervező a játékos kérésére 

három munkanapon belül rendelkezésre bocsátja a teljes terjedelmű részvételi szabályzatot 

nyomtatott formában. 

I.18. A fogadási ajánlat tartalma 

Az adott fogadási eseményről a fogadó a versenyszervező hivatalos versenyprogramjában, a 

Fogadásszervező fogadási ajánlatában megjelent, az OÉCS felhasználói felületén, valamint a 

fogadások lebonyolítására használt számítógépes rendszer által közzétett adatokból kap 

tájékoztatást.  

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

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

- indítás ideje (az adott fogadási esemény bekövetkezésének kezdete) 

- a fogadási eseményen résztvevő lovak programszáma 

- a fogadási eseményen fogadható fogadási formák felsorolása 

- és egyéb, a fogadásokat segítő információk. 

 

A fogadások lebonyolítására használt, a Fogadásszervező által üzemeltetett terminálokon a 

számítógépes rendszer által közzétett verseny adatok az alábbiak: 

- a pálya neve és száma 

- a futam száma 

- az indulók száma 

- nem induló (lejelentett) lovak programszáma 
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- a fogadási eseményen résztvevő lovak neve és programszáma 

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

felsorolása 

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

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 Fogadásszervező 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. 

I.19. A fogadó 

A fogadó a fogadást kötő természetes személy (fogadó, játékos). Fogadást minden olyan 18. 

évet betöltött személy köthet, aki a fogadóhelyek látogatására jogosult és aki nem esik 

jogszabályban foglalt korlátozás alá, vagy az OÉCS rendszerben érvényes játékos egyenleggel 

rendelkezik  

Nem köthetnek fogadást, 

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

b) a Fogadásszervező 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. 

I.20. Lóversenyek nyilvánossága 

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

Szabályzatban foglaltaknak. 

I.21. A fogadó adatainak kezelése 

a) Az offline értékesítési csatornán a fogadó által kötött fogadások név nélkül történnek. 

Azonban bizonyos esetekben: 

- nyereményigénylés 

- nyeremények kifizetése (nagy összegű, 600 000 Ft, vagy azt meghaladó nyeremények) 

- nyereményigazolás 

- fogadó részéről történő felszólamlás  

- fogadó részéről történő óvás 

- fogadó részéről történő panasz  

esetén szükséges a fogadó adatainak (név, születési hely, idő, anyja neve, 

személyigazolvány szám, lakcím, e-mail, telefonszám, bankszámlaszám) használata. 

A Fogadásszervező az így tudomására jutott adatok kezelését a mindenkori érvényes 

jogszabályok betartásával végzi. 

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

során a Fogadásszervező az alábbi adatokat veszi nyilvántartásba: 
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- családi és utónév, születési név, anyja neve, 

- lakcím, külföldi esetében a magyarországi tartózkodási hely, 

- állampolgárság, 

- személyazonosító okmány típusa, száma, 

- születési hely és idő, 

- játékos elektronikus levelezési címe (megerősítve), 

- a játékos egyedi és nem módosítható felhasználóneve, 

- a játékos titkos jelszava, 

- az önkorlátozó intézkedés tárgya és időtartama (egyenlegfeltöltési limit 

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

naponta/hetente/havonta) 

- a játékos magyarországi bankszámlaszáma, 

- a játékos telefonszáma, 

 

c) Továbbá a nyilvántartásba vétel során a játékos nyilatkozik arról, hogy: 

- a nyilvántartásba vételhez az adatokat saját nevében szolgáltatja, 

- elolvasta és elfogadja a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. adatkezelési 

szabályzatát, és a fent meghatározott adatai kezeléséhez hozzájárul, 

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

- elmúlt 18 éves és elfogadja a Részvételi Szabályzatot, 

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

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

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

a személyazonosító okiratai fényképes másolatának Fogadásszervező részére történő 

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

Szervező felfüggesztheti, 

- a játékos tudomásul veszi, hogy a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. addig nem 

utal a játékos által a regisztráció során megadott bankszámlaszámára nyereményt, 

illetve a játékosi egyenlegének összegét, amíg a személyazonosító okiratai fényképes 

másolatát és a vonatkozó bankszámlakivonat fényképes másolatát a Magyar 

Lóversenyfogadást-szervező Kft. részére meg nem küldi, 

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

mailben 

I.22. Hitelnyújtás 

A Fogadásszervező a fogadók (játékosok) részére kölcsönt (hitelt) nem nyújthat. 

I.23. A fogadás megkötése, az érvényesen megkötött fogadás 

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

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

a fogadásra szánt pénzösszeget, és  

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

- online csatorna esetén a fogadás megjelenik a fogadási naplóban. (Lásd: III.87. pontban) 
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Mind offline, mind online értékesítési csatorna esetén kizárólag az a fogadás tekinthető 

érvényesnek, amelyet a Fogadásszervező központi számítógépe online hitelesítéssel ellátott és 

betárolt. A fogadó saját nevében vehet rész a játékban, meghatalmazásnak, megbízásnak nincs 

helye. 

A totalizatőr fogadás akkor tekinthető jogszerűen megkötöttnek, ha úgy történik, hogy a fogadó 

a) offline értékesítési csatorna esetén: 

- 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) 

- a fogadást felvevő alkalmazottnak (terminálkezelőnek) átadja a fogadás forint 

ellenértékét  

- átveszi a fogadást felvevő alkalmazottól a fogadás megtörténtét dokumentáló, igazoló, 

bizonyító fogadószelvényt 

b) online értékesítési csatorna esetén: 

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

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

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

(tétösszegét) 

- a játékos játékosi egyenlegéből a fogadás forint ellenértéke levonásra kerül 

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

fogadások között. 

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

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

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

 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, a Fogadásszervező 

feljelentést tesz a hatóságoknál (rendőrség, ügyészség). A feltételezhetően jogsértést vagy 

mulasztást elkövető fogadók nyereményének kifizetése vagy befizetett tétjeinek visszafizetése 

felfüggeszthető a hatósági eljárás lezárultáig. 

I.24. A fogadás megkötésének formái 

I.24.1. Offline értékesítési csatorna esetén (fogadóhelyen) 

a) Szóban történő fogadás 

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

- a választott versenypálya (pl. Kincsem Park) 

- a választott versenyt (pl. 2. verseny)  

- a választott játék formáját (pl. BEFUTÓ) 

- a választott alaptét összegét (pl. 400 Ft) 

- a választott lovak programszámát, azaz a tippet (pl. 4-9) 
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- ha a fogadó egy fogadószelvényen több tippet is el kíván helyezni, akkor természetesen 

az ennek megfelelő információt is (pl. kombinált, azaz 4-9 és 9-4) 

 

b) Írásban fogadási segédszelvénnyel történő fogadás 

Írásban, fogadókártyával történő fogadásnál a kártyán, az előrenyomtatott helyeken x-szel 

kell jelölni (fekete vagy kék színű tollal) a kívánt fogadási adatokat. A terminál kezelőjének 

átadott (bejelölt) fogadókártyát a terminál olvasójába helyezve, a terminál kinyomtatja a 

fogadószelvényt (lásd 1. melléklet). 

I.24.2. Online értékesítési csatorna esetén 

a) elektronikus fogadási űrlappal történő fogadás 

Az OÉCS felhasználói felületén a fogadás felvételére kizárólag az erre szolgáló űrlapon van 

lehetőség. 

I.24.3. Online és offline értékesítési csatornán egyaránt elérhető fogadási formák 

 

a) 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 a fogadástámogató rendszer segítségével fogad, fogadása automatikusan 

tartalmazza 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 
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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. 

I.25. A legkisebb fogadható alaptét  

A legkisebb fogadható összeg (alaptét) a különböző fogadási módoknál egységesen 400 Ft, 

amennyiben játékformában nem kerül másként meghatározásra. 

I.26.  A legnagyobb fogadható alaptét 

Az egyes fogadásoknál a legnagyobb fogadható alaptét a különböző fogadási módoknál 

egységesen 64 800 Ft, amennyiben játékformában nem kerül másként meghatározásra. 

I.27. A fogadás érvénytelenítésének ideje 

a) offline értékesítési csatorna esetén: 

A fogadás bármely okból történő érvénytelenítését a fogadó a 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. 

b) online értékesítési csatorna esetén: 

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

érvénytelenítésére nincs lehetőség. 

I.28. A fogadó kötelezettségei 

a) offline értékesítési csatorna esetén: 

A fogadó a saját érdekében köteles meggyőződni a fogadószelvény átvételekor arról, 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. 

 

b) online értékesítési csatorna esetén 

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

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

arról, hogy a fogadás lekönyvelésre került a fogadási naplóban. 

I.29. A fogadás értéke 

A megköthető fogadás minimális értéke 400 Ft, amennyiben az egyes játékformában nem kerül 

másként meghatározásra. 
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I.30. A tétek nagysága, az összevont tétek kezelésének szabályai 

A tétek, azaz a lóversenyfogadásban, mint szerencsejátékban a részvételre jogosító 

pénzösszegek nagysága.  

Amennyiben az egyes fogadási formánál nem kerül külön meghatározásra, az alaptét 400 Ft, 

mely 400 Ft-os lépésenként növelhető. 

A BEFUTÓ, BEFUTÓ TÉT, BEFUTÓ HELY, HÁRMASBEFUTÓ, HÁRMAS, NÉGYES+, 

MULTI, 2 a 4-ből játékok esetében lehetőség van a Flexi formula alkalmazására. A Flexi 

formula a megjátszott alaptétet csökkenti. A Fogadásszervező a fogadási ajánlatban jelezheti, 

amennyiben valamely Flexi formula egyes fogadási formánként nem elérhető. 

Flexi 50 formula: a megjátszott tét ebben az esetben az alaptét 50 %-a. A kombinációs játék 

értékének el kell érnie a megköthető fogadás minimális értékét, tehát minimum 2 fogadási 

kombinációt kell tartalmaznia. 

Flexi 25 formula: a megjátszott tét ebben az esetben az alaptét 25 %-a. A kombinációs játék 

értékének el kell érnie a megköthető fogadás minimális értékét, tehát minimum 4 fogadási 

kombinációt kell tartalmaznia. 

I.31. 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.  

I.31.1. Speciális Osztalékok 

Nem induló lovak esetén a Fogadásszervező, egyes kombinációs játékokban speciális 

osztalékot fizet, melyet az egyes játékformák leírásánál részletez. A speciális osztalék nem 

haladhatja meg az adott játékformában elérhető legalacsonyabb osztalékot, holtverseny 

esetében. Egyéb esetekben pedig az adott játékformában elérhető osztalék 50%-át. 

A speciális osztalék minimum értéke adott játékban a fogadási alaptét. 

I.32. A fogadószelvény leírása 

a) offline értékesítési csatorna esetén 

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

formáknak megfelelően változnak, így természetesen ezek sajátosságait is tartalmazzák. 

Minden fogadószelvény egyedi azonosító számot 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 azonosításához, illetve nyerő fogadószelvény esetén a nyereményre való 

jogosultság és a nyeremény összegének megállapításához szükséges.  

 

b) online értékesítési csatorna esetén 

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

formáknak megfelelően változnak, így természetesen ezek sajátosságait is tartalmazzák. 

Minden fogadószelvény egyedi azonosító számot (XTC azonosító) tartalmaz. Online 
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értékesítési csatorna esetén a fogadószelvényt a játékos PDF formátumban a fogadás 

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

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

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

jogosultság és a nyeremény összegének megállapításához szükséges.  

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

kinyomtatni. 

I.33. A fogadószelvény azonosítása 

A fogadószelvények azonosítása elsősorban a fogadószelvények azonosítószáma és - offline 

értékesítési csatorna esetén - a fogadószelvény vonalkódja alapján történik. 

Offline értékesítési csatorna esetén a fogadószelvények azonosítása (pl. nyerő fogadószelvény 

esetén a nyereményre való jogosultság megállapítása, a nyeremény kifizetése esetén) a 

fogadószelvény bármely fogadóhely termináljának olvasószerkezetébe történő behelyezésével, 

vagy sorszámának a terminál billentyűzetén való beírásával történik. 

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

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

felhasználói felületén a fogadás egyedi azonosítójának az erre szolgáló űrlapon történő 

megadásával vagy kiválasztásával történik. 

I.34. Érvényes fogadószelvényre történő kifizetés/jóváírás folyamata  

a) Offline értékesítési csatorna esetén:  

A terminál olvasószerkezetébe történő behelyezés után a fogadásokat lebonyolító 

számítógép a fogadószelvényt leellenőrzi, majd a terminál nyomtatója a fogadószelvényre 

nyomtatja a kifizetés tényét, a kifizetésre kerülő nyeremény összegét és a kifizetés helyét. 

A terminálkezelő a nyertes fogadásért járó nyeremény összegét a nyertes fogadószelvényre 

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

(további nyeremények igénylésére alkalmatlanná tett) fogadószelvényt visszaadja a 

fogadónak.  

 

b) Online értékesítési csatorna esetén:  

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

nyertes fogadásért járó nyeremény összegét a játékos játékosi egyenlegén automatikusan 

jóváírja. 

I.35. A fogadással, fogadószelvénnyel kapcsolatos műveletek naplózása 

a) offline értékesítési csatorna esetén  

A fogadásokat lebonyolító számítógép – mivel minden ilyen műveletet nyilvántart, naplóz 

- minden egyes eladott, kifizetett fogadószelvény után képes az adott eladóhely (terminál) 

egyenlegének megállapítására. 

b) online értékesítési csatorna esetén 

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

felhasználói felületén kötött fogadásokkal kapcsolatos. 
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I.36. A fogadással, fogadószelvénnyel kapcsolatos általános információk  

a) offline értékesítési csatorna esetén  

A fogadószelvény bemutatóra szóló, szabadon átruházható, a nyeremény kizárólag a 

fogadószelvény átadóját illeti meg.  

A fogadószelvény elvesztése miatt a fogadó részéről semmiféle nyereményigény nem 

támasztható és a Fogadásszervező még méltányosságból sem köteles a fogadó vélt kárát 

részben vagy egészben megtéríteni. 

A Fogadásszervező alkalmazottja nem jogosult azt vizsgálni, hogy az adott fogadószelvényt 

az illető jogszerűen tartja-e birtokában vagy sem. 

 

b) online értékesítési csatorna esetén 

Az OÉCS felhasználói felületén megkötött fogadások játékosi egyenleghez kötöttek, nem 

átruházhatóak. 

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

nyeremény összege automatikusan jóváíródik a játékos játékosi egyenlegén. 

A fentiek miatt a játékosnak nyereményigényét nem kell benyújtania. 

I.37. A fogadószelvényen szereplő adatok jelentése 

I.37.1. Offline értékesítési csatorna esetén 

a) fogadószelvény hátoldalán (előnyomtatott): 

- a Fogadásszervező neve 

- a Fogadásszervező székhelye 

- hátoldali tájékoztató 

A fenti jellemzőkkel ellátott fogadószelvény hátoldala az 1.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. 

Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. 

1101 Budapest, Albertirsai út 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. 

A szerencsejátékban 18 éven aluli személyek nem 

vehetnek részt. 

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

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

 

b) a fogadószelvény előoldalán (terminál által nyomtatott): 

1) a fogadásra megjelölt pálya megnevezése, a fogadási esemény dátuma (Fogadás tárgya) 

2) a pálya, verseny száma, melyre a fogadás történik (Fogadás tárgya, várható időpont) 

3) a fogadott játék formája 

4) a megtett tét 

5) a fogadás értéke 

6) a fogadás összértéke, a feltett tét (tétek) összege, azaz a fogadásért (fogadásokért) 

fizetendő Ft végösszeg 

7) Fogadószelvény azonosító számai (Lásd: 2. ábra) 

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 verzió (xx.yy) 

 

Alsó számsor: 

g) fogadószelvény típusa (1. normál fogadószelvény) 

h) Rendszer indítás dátuma (nnhhéé) 

i) Rendszer azonosítója (00.24.) 

j) Az adott tranzakció száma 

k) Kulcs szám 

 

 

2. ábra 

8) 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) 

9) a fogadószelvény generált sorszáma 
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10) a fogadószelvény azonosító vonalkódja 

 

A fenti jellemzőkkel ellátott fogadószelvény a 3. ábra mutatja. 

 

 

3. ábra 

I.37.2. Online értékesítési csatorna esetén: 

a) „Fogadószelvény”: a dokumentum címe, megnevezése 

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

c) „Fogadási azonosító”: a fogadószelvény rendszerazonosító száma 

d) „Fogadás időpontja”: Fogadás megkötésének időpontja 

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

esemény dátuma (Fogadás tárgya) 

f) „Verseny kezdete”: a futam várható időpontja 

g) „Fogadás típusa”: a fogadott játék formája 

h) „Az Ön tippje”: a játékos tippje, vagyis a választott induló (indulók) programszáma. 

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

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

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

fizetendő Ft végösszeg 

A fogadószelvény továbbá az alábbi fogadási tájékoztatót tartalmazza: 

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

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

egyenlegén automatikusan jóváírásra kerül. A fogadással kapcsolatos igényérvényesítésre az 

adott verseny nyereményosztalékának kihirdetésétől számított 90. napig van lehetőség. 

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

A szerencsejátékban 18 éven aluli személyek nem vehetnek részt!” 

A fenti jellemzőkkel ellátott fogadószelvény a 4. ábra mutatja. 
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4. ábra 

I.38. A fogadószelvény azonosító jelzései 

I.38.1. Offline értékesítési csatorna esetén: 

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 fogadóhely, 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 fogadó szelvény 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. 

I.38.2. Online értékesítési csatorna esetén: 

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

fogadási naplóban egyedi fogadás-azonosítóval kerülnek lekönyvelésre. 

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

játékos játékosi egyenlegéhez hozzárendelésre kerülnek. 

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

az OÉCS rendszer által kiosztott azonosítók. 

I.39. A nyereményalap képzésének szabályai 

A nyereményalapot a fogadást szervező a hatályos 1991. évi XXXIV. törvény a szerencsejáték 

szervezéséről 30/A. § alapján képezi úgy, hogy a fogadás nyereményalapja a fogadásra fizetett 

tétek összessége, melynek legalább 68 %-át nyeremények céljára fordítja. A Fogadásszervező 

a vállalati jövedelmet a fogadásra feltett tétek összességéből számolja. 

A nyereményalap képzése minden fogadási formára külön-külön történik. 

A Fogadásszervező saját döntése alapján jogosult egyes fogadási formáknál a nyereményalapot 

a saját költségének terhére megnövelni. 

Fogadási formánként az összes totalizatőr bevétel és a nettó nyeremények aránya: 

- összes totalizatőr bevétel: 100 % 
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- a nyereményekre kifizetésre kerül, nettó (a totalizatőr bevétel %-ában): 68 % 

I.40. 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 keletkező töredék pozitív, illetve a minimálisan garantált nyeremény (azaz a feltett 

tétösszeg) esetén negatív előjelű is lehet.  

A Fogadásszervező jogosult az egyes fogadási formáknál az adott versenyben létrejött negatív 

töredéket egy másik fogadási formánál létrejött pozitív töredékkel pótolni. 

Amennyiben az összegyűjtött töredék negatív, akkor a fogadást szervező a saját költsége terhére 

pótolja azt. 

A felosztandó nyereményalapnak, a felosztás során fel nem használt töredékét tartalékolják, 

amelyet következőképpen használnak fel: 

A fel nem használt, töredéket a Fogadásszervező az alábbiak szerint fordítja további 

nyereményekre: 

A fel nem használt összegét a Fogadásszervező külön számlán gyűjti, és a gyűjtés kezdő napját 

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

nyereményalapját emeli meg. Amennyiben a Fogadásszervező által megjelölt versenyben, a 

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

megjelölt versenyben a HELY fogadási forma nyereményalapját emeli meg. Amennyiben a 

Fogadásszervező által megjelölt versenyben, a megjelölt fogadási formában nincs nyerő 

kombináció, ez esetben az adott versenyben a HELY 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 HELY fogadási formában az ötödiknek helyezett lovat 

tartalmazzák. Ez a folyamat folytatódik az adott versenyben ténylegesen indult és az utolsó 

helyen befutó lóig. Abban az esetben, ha az adott versenyben HELY fogadási formában fogadás 

nem történt, azaz az adott versenyben az ott ténylegesen induló lovak egyikére sem történt 

fogadás, ez esetben az adott versenyben, minden fogadási formában történt összes fogadás 

közül a fogadásokat lebonyolító számítógépes rendszer kisorsol egy nyertes fogadószelvényt. 

I.41. Nyeremények minimális összege 

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

I.42. A megemelt nyeremények 

A Fogadásszervező jogosult a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának történő 

előzetes bejelentési kötelezettsége és a fogadók előzetes tájékoztatása mellett valamelyik, általa 

megjelölt versenyben, az általa kiválasztott fogadási formában és nyerőosztályban a 

nyereményt saját költsége terhére megemelni. A megemelt nyeremény kizárólag az adott 

futamra érvényes. 
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I.43. Csökkentett nyeremények 

A Fogadásszervező jogosult a fogadók előzetes tájékoztatása mellett valamelyik, általa 

megjelölt versenyben, az általa kiválasztott fogadási formában a nyereményt csökkenteni és az 

így képzett nyereményalap részt más fogadási formák nyereményalapjához adni. 

A Fogadásszervező köteles a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságát 8 nappal a 

csökkentett nyereményről tájékoztatni. 

I.44. A nyeremények kiszámításának technikai lebonyolítása 

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

verseny hivatalos helyezési sorrendjének jóváhagyása után azonnal megtörténik. A nyeremény 

számítása számítógépes rendszerben történik.  

A nyeremények kifizetése az adatok rendelkezésre állása után azonnal, legkésőbb az adott 

verseny hivatalos eredményének kihirdetésétől számított 45 perc elteltével kezdődik. 

A Fogadásszervező a rendelkezésére álló kommunikációs eszközökön keresztül tájékoztatja a 

fogadókat, az eredményeket közzé teszi és kihirdeti. 

A nyereményeket 1 Ft-ra számolják ki, egy tizedes pontossággal, és 1 Ft-os eszmei alaptétekre 

hirdetik ki.  

A nyereményszámítással egy időben a fogadásokat lebonyolító számítógép az adott versenyre 

vonatkozó totalizatőr adatokat kinyomtatja. A versenynap befejeztével a versenynap 

totalizatőradatait összesített táblázatok formájában nyomtatják ki. Az így kinyomtatott adatok 

a Fogadásszervező totalizatőr osztályának elszámolásaiba kerülnek. A Fogadásszervező a 

kinyomtatott anyagot bizonylatként tárolja és 5 évig megőrzi. 

I.45. A fogadás eredményének megállapítása 

A Fogadásszervező által szervezett totalizatőr rendszerű fogadások mindegyikénél, minden 

fogadási formánál és versenyfajtánál, melyre fogadást szervez, a fogadások szempontjából az 

adott verseny hivatalos helyezési sorrendje (hivatalos helyezési sorrend, első, második, 

harmadik stb.) az irányadó. A hivatalos helyezési sorrendet a versenyszervező állapítja meg. 

I.46. Hivatalos helyezési sorrend 

A hivatalos helyezési sorrendet a versenyszervező, annak megállapítása után, kihirdeti és az 

elektromos médiák (pld. hangosbemondó, tv adás) közzéteszi, az eseménynaplóban és a 

versenyjegyzőkönyvben rögzíti. A hivatalos eredmény kihirdetése annak megállapítása után 

azonnal megtörténik. Óvás esetén a versenyszervező az óvás tényéről tájékoztatja a fogadókat, 

majd az óvás elbírálása után a hivatalos eredményt azonnal kihirdeti. Célfotó esetén a 

versenyszervező tájékoztatja a fogadókat, hogy a helyezési sorrend eldöntéséhez célfotót vesz 

igénybe, majd a célfotó elbírálása után azonnal kihirdeti a hivatalos eredményt. 

A hivatalos helyezési sorrendről a versenyrendező értesíti a Fogadásszervezőt. Az értesítés 

tényét és pontos idejét mindkét fél dokumentálja. 

A hivatalos befutási sorrendről a Fogadásszervező által üzemeltetett www.lovifogadas.hu 

weboldalon lehet tájékozódni. Kérésre a fogadóhelyeken a terminálkezelő eredmény riportot 

nyomtat a terminálból. 
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I.47. A hivatalos helyezési sorrend megváltoztatása 

A későbbiekben, a versenypályán kívül, a verseny után történő bármilyen változtatás (pl. 

doppingvizsgálat eredménye miatti eredménymegsemmisítés, - változtatás, díjmegvonás stb.) 

a versenynek az adott versenypályán elért, jóváhagyott és kihirdetett végeredményét fogadási 

szempontból nem változtatja meg.  

A hivatalos helyezési sorrend kihirdetése után annak megváltoztatására – a fogadások 

szempontjából – senkinek semmilyen lehetősége nincs. 

I.48. A fogadás eredménye 

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

után megállapított, kihirdetett és közzétett hivatalos helyezési sorrend alapján történik. 

Az érvényes fogadószelvény nyer, mely tartalmazza az adott versenyre vonatkozó, az adott és 

megjátszott fogadási formának megfelelő nyerőt ill. nyerő kombinációit. 

A fogadás eredményének megállapítása technikailag a fogadószelvény adatainak a 

nyereményjegyzékben szereplő adatokkal való összehasonlításával történik, melyet a 

fogadásokat lebonyolító számítógépes rendszer végez el, amikor a fogadószelvényt a 

fogadóhelyen kifizetésre benyújtják. 

I.49. Nyereményjegyzék 

A hivatalos helyezési sorrend eredményének a fogadási rendszerbe 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. A 

nyereményjegyzék minden versenynap befejeztével archiválásra kerül. A nyereményekre, 

kifizetésre és visszafizetésre vonatkozó fogadószelvények archivált adatait a Fogadásszervező 

10 évig tárolja. 

I.50. A nyeremény kifizetésének szabályai 

A nyeremények kifizetése az adott verseny lefutása után, legkésőbb a verseny jóváhagyott 

eredményének kihirdetésétől számított 45 perc elteltével kezdődik. A nyeremények az adott 

versenynaptól számított 90 napon keresztül vehetők fel a Fogadásszervező bármelyik 

fogadóhelyén a nyitvatartási idő alatt folyamatosan. A nyeremények a 90. napon még 

felvehetők. A 90. nap után a nyeremények már nem vehetők fel. 

I.51. Nyeremények kihirdetése 

A Fogadásszervező a nyereményeket (totalizatőr nyereményeket) nettó formában hirdeti és 

fizeti ki. A nyeremények kihirdetése a Fogadásszervező hivatalos weboldalán 

(www.lovifogadas.hu) történik, legkésőbb az adott versenyre vonatkozó hivatalos helyezési 

sorrend eredményének jóváhagyását és kihirdetését követő 45 perc elteltével. A helyezési 

sorrend kihirdetése és a kifizetés közötti időszakban történik a nyeremények kiszámítása. 

I.52. A kifizetés során alkalmazott szabályok 

a) A nyeremény kifizetésre vonatkozó szabályok a fogadható játékformákban azonosak. 
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b) A nyeremények csak a nyerő fogadószelvények ellenében fizethetők ki, melyek 

azonosíthatók. A fogadószelvények bemutatóra szólnak, a nyeremény a fogadószelvény 

átadóját illeti meg. 

c) A nyeremények kifizetését bármely fogadóhelyen lehet kezdeményezni a fogadási 

eseményt követő 90. napon belül. 

d) A nyeremény a fogadószelvény birtokosának kerül kifizetésre. 

I.53. A nyereményfizetés (kifizetés) technikai lebonyolítása 

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 599.999 Ft 

- A Fogadásszervező által üzemeltetett termináljaival rendelkező partnerhálózatában 599.999 

Ft 

A 600 000 Ft-ot elérő vagy meghaladó nyeremények kifizetésének esetében a jelen 

dokumentumban külön fejezetben rögzített szabályokat kell alkalmazni. (Pénzmosás elleni 

szabályok) 

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

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

és a nyertes fogadószelvény bevonását követően a nyertes fogadószelvény birtokosa banki 

átutalással jut a nyereményéhez. 

A 600 000 Ft-ot, elérő, de 5 000 000 Ft-ot nem meghaladó nyeremény kifizetésére minden 

esetben nyereményigénylési lap kitöltését követően banki átutalással kerül sor. 

A Fogadásszervező banki átutalással csak forint alapú és Magyarországon működő bankban 

nyitott bankszámlára történő átutalással teljesít nyeremény kifizetést.  

Fenti összeghatárok módosulhatnak, amennyiben a Fogadásszervező azt a bevezetés előtt 10 

nappal a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága részére bejelenti és a fogadók 

számára széles körben meghirdeti. 

Az 5 000 000 Ft-ot meghaladó nyeremények esetében a 600 000 Ft-ot elérő, de 5 000 000 Ft-

ot nem meghaladó nyeremények kifizetésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal az 

eltéréssel, hogy ebben az esetben a nyereményigénylési lapot nem az értékesítő hely, hanem a 

Fogadásszervező veszi fel. 

I.54. A nyereményekkel kapcsolatos felszólamlások, óvás, panasz, 

nyereményigazolás  

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

nyereményéről nyereményigazolás kiállítására, illetve bármely okból panaszra, 
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- felszólamlás: pl. 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 

- nyereményigazolás: a megnyert nyereményről igazolás kiállítása 

- panasz: a nyereményigényt nem érintő megállapításokra vonatkozik 

 

Felszólamlás, óvás esetén a nyereményigény benyújtására, a kifizetőhely megjelölésére a 

"nyereményigénylési lap" nevű sorszámozott, 3 példányos nyomtatvány szolgál. Ez a 

nyomtatvány szigorú számadásúnak minősül és felépítése a 2. mellékletben található. 

Amennyiben a fogadó a nyereményével nem ért egyet, vagy nyerőnek vélt fogadószelvényének 

adatait a számítógép a nyereményjegyzékben azonosítani nem tudja, nyereményigényét a 

terminál kezelőjénél a "nyereményigénylési lap" megfelelő kitöltésével nyújthatja be. 

Szintén ez a nyomtatvány töltendő ki akkor is, ha a fogadószelvény nyerő, de a pénztár nem 

képes, vagy nem jogosult a nyeremény kifizetésére, és a fogadó nem kíván másik fogadóhelyet 

felkeresni. (pl. nagynyeremény) 

A fogadó kérésére a Fogadásszervező a fogadó által megnyert nyereményről annak jogcímét és 

forintértékét tanúsító nyereményigazolást ad ki. 

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

ténylegesen kifizetett nyeremény alapján kerül kiállításra. 

A nyereményigazolás kiadását a fogadó a Nyereményigénylési lapon (2. melléklet) a 

nyeremény igénylésekor kezdeményezheti, melyet a Fogadásszervező alkalmazottja tölt ki a 

fogadó által átadott nyertes fogadószelvény adatainak felhasználásával. 

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 Nyereményigénylési 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  

A nyeremény(ek)ről utólagos tájékoztatás csak az arra jogosult hivatalos szerv(ek) hivatalos 

megkeresésére adható.   

A nyereményigénylési lap megfelelő, előrenyomtatott részét a reklamáció okának megfelelően, 

értelemszerűen kell kitölteni, dátummal, aláírásokkal ellátni. A kitöltött nyereményigénylési 

lap tartalmazza a kifogásolt fogadószelvény adatait is. A fogadószelvényt mellékelni kell. 

a) A nyereményigénylési lap 1. példányát a terminálkezelő a napi elszámolásával köteles 

eljuttatni a Fogadásszervező központjába elbírálás céljából. 

b) A nyereményigénylési lap 2. példánya a fogadóé (ez helyettesíti a továbbiakban a 

Fogadásszervező megbízottjának átadott fogadószelvényét). A nyereményigénylési lapot a 

továbbiakban meg kell őrizni, az elbírálás után esedékessé váló nyereményét a fogadó csak 

ennek ellenében veheti fel. 

c) A 3. példány a tömbben marad, a tömbbel való elszámolást biztosítja. 
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Óvás a fogadó részéről az adott versenyt követő 30 napig lehetséges. 

A Fogadásszervező a hiánytalanul kitöltött nyereményigényt a benyújtástól számított 30 napon 

belül elbírálja és a kitöltésnek megfelelően értesíti a fogadót. 

Amennyiben az óvás (fogadástechnikai) jogosnak bizonyul és a fogadószelvény a 

nyereményjegyzékben szerepel, a kifizetés forrása az ún. át nem vett nyeremények alapja.  

Amennyiben az óvás (fogadástechnikai) jogosnak bizonyul, de a fogadószelvény a 

nyereményjegyzékben bármely okból nem szerepel, a kifizetés a Fogadásszervező saját 

költségének terhére történik. 

I.55. A feltett tétek visszafizetésének szabályai 

A Fogadásszervező a versenyekre feltett téteket, a fogadásokat az alábbi esetekben és módon 

fizeti vissza minden levonás nélkül, teljes értékben (névérték): 

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

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

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

hivatalos helyezési sorrend kihirdetése előtt) – bármilyen okból megsemmisítették 

- a fogadási rendszer meghibásodása esetén 

- 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. 

- ha az egyes fogadási formáknál, a minimálisan megjelöltél kevesebb ló volt hivatalosan 

indultnak tekinthető  

Offline értékesítés esetében a visszafizetés a fogadószelvények ellenében történik. 

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

számlára helyezésével. 

I.56. A visszafizetés technikai lebonyolítása: 

Az adott versenyre vonatkozó, visszafizetendő fogadószelvények alapján a Fogadásszervező a 

visszafizetést  

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

jogcímen (OÉCS felhasználói felületén megkötött fogadásokat nem lehet érvényteleníteni), 

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

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

nyeremény-fizetésekkel egy időben "kifizetés" jogcímen végzi. 

Egyebekben a visszafizetendő fogadásokra a nyeremény kifizetés technikai szabályai 

vonatkoznak (nyitvatartási idő, kifizetés végső határideje 90. nap stb.). 

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

"érvénytelenítés" címszó alatt visszafizetett fogadások estében a fogadószelvény névértékét 

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

előtt. 
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I.57. A nyereményhalmozódás szabályai 

Ha egy versenyben – amennyiben fogadási formánként nem kerül másképpen meghatározásra 

– az adott fogadási formában a nyerő kombinációt nem találta el senki sem, tehát találat nem 

volt, a nyereményalap a soron következő fogadási ajánlatban szereplő azonos fogadási forma 

adott nyerőosztályának nyereményalapjához adódik.  

A rendelkezésre álló időben, a Fogadásszervező a fogadókat megfelelően tájékoztatja, s ezt a 

fogadási ajánlatban is jelzi. 

Amennyiben a nyerő kombinációra a fentieknek megfelelően ismételten, vagy folyamatosan 

nincs nyerő találat, a nyereményalap(ok) a fentiek szerint tovább halmozódnak. A nyeremények 

halmozódása, annak kezdő időpontjától egy évig tarthat. 

Ez a folyamat az adott verseny napjától számított egy naptári évig folytatódik, amennyiben a 

fogadás feltételei szerint nyerő fogadás ezen időintervallum alatt egyetlen versenyben sem 

keletkezett. Ha az egy naptári év utolsó versenynapjának utolsó versenyében sem történt nyerő 

fogadás, akkor az egy év alatt felhalmozódott nyereményalap a naptári évet követő első 

versenynap első versenyében – a fogadási formától függetlenül – a HELY fogadás 

nyereményalapjához adódik, növelve az adott verseny HELY fogadásának nyereményalapját. 

Amennyiben a Fogadásszervező által a fentiekben megjelölt versenyben, HELY fogadási 

formában sincs nyerő kombináció, ez esetben az adott versenyben a HELY 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 HELY fogadási formában az 

ötödiknek helyezett lovat tartalmazzák. Ez a folyamat folytatódik az adott versenyben 

ténylegesen indult és az utolsó helyen befutó lóig. Abban az esetben, ha az adott versenyben 

HELY fogadási formában fogadás nem történt, azaz az adott versenyben az ott ténylegesen 

induló lovak egyikére sem történt fogadás, ez esetben az adott versenyben, minden fogadási 

formában történt összes fogadás közül a fogadásokat lebonyolító számítógépes rendszer 

kisorsol egy nyertes fogadószelvényt.  

I.58. A fel nem használt nyeremények kifizetésének szabályai 

a) offline értékesítési csatorna esetén 

A fel nem használt, a fogadók által fel nem vett nyereményeket a Fogadásszervező az 

alábbiak szerint fordítja további nyereményekre. 

A 90. napon túl fel nem vett nyeremények összegét a Fogadásszervező külön számlán 

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

versenyben, a Fogadásszervező által meghatározott fogadási forma nyereményalapjához 

adja (jackpot). 

A jackpot összegével a Fogadásszervező az adott játékban képzett nyereményalapot 

megnöveli. A jackpot összegével megemelt nyereményalap a nyertes fogadók között kerül 

felosztásra oly módon, hogy azt a kihirdetett és kifizetett nyeremény osztalék együttesen 

tartalmazza. 

b) online értékesítési csatorna esetén 
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Az OÉCS felhasználói felületén megkötött nyertes fogadások nyereménye automatikusan 

jóváíródik a felhasználó játékosi egyenlegén, ezért az átvett nyereménynek minősül.  

I.59. A pénzmozgással járó műveletek leírása 

a) offline értékesítési csatorna esetén 

A totalizatőr pénztár működése, a fogadásokra feltett pénzösszegek mozgása 

A versenypályákon és a pályákon kívüli fogadó helyeken valamennyi fogadás forintban, 

készpénzben, vagy bankkártyával történik.  

A fogadások összegét a Fogadásszervező 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 bármelyik fogadóhelyen 

felvehetik, a kifizetések technikai fejezetben leírt feltételek szerint. A nyeremények 

kifizetése az adatok rendelkezésre állása után azonnal, legkésőbb az adott verseny hivatalos 

eredményének kihirdetésétől számított 45 perc elteltével kezdődik. 

A versenynapon fel nem vett nyeremények összege az ún. „hátralék” listára kerül. Az ilyen 

nyereményeket a fogadók a fogadástól számított 90. napon belül bármikor felvehetik a 

versenynapokon nyitva tartó fogadóhelyeken. A 90. napon belül fel nem vett 

nyereményeket, illetve azok összegszerűségét nyilvántartják, külön számlán gyűjtik, majd 

nyereményekre fordítják az előzőekben leírtak szerint. 

b) online értékesítési csatorna esetén 

Az OÉCS felhasználói felületén történő fogadásokhoz a játékos előzőleg egy egyedi 

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

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

folyamatosan nyilvántartja. 

Az OÉCS felhasználói felületén megkötött fogadások ellenértékét az OÉCS központi 

számítógépe a játékos játékosi egyenlegéből levonja. 

I.60. 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 a 

Fogadásszervező totalizatőr szerveréhez kapcsolódni. 

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

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

csatlakozik a STAR3000 központi szerverhez. 
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I.61. A rendszer konfigurációja 

A Fogadásszervező a fogadások feldolgozásához használt számítástechnikai rendszere egy 

magas rendelkezésre állással rendelkező központi szerverből és a hozzá kapcsolt adattároló 

egységgel rendelkező rendszerből áll (fogadásokat lebonyolító számítógép), amelyhez távadat-

feldolgozási hálózaton kapcsolódnak a fogadások tényleges felvételére és a nyeremények 

kifizetésére használt, pénztárgép jellegű fogadóterminálok. 

A fogadásokat lebonyolító számítógép a fogadóirodákba telepített terminálokkal állandó 

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

vezeték), mikrohullám, GSM vagy műholdas rendszer. 

A fogadóhelyekben történő változásokat megnyitás esetén a megnyitást megelőző nyolcadik 

napig, bezárás esetén legkésőbb a bezárás napjáig a Fogadásszervező a Szabályozott 

Tevékenységek Felügyeleti Hatósága részére köteles bejelenteni. 

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

angol nyelven rendelkezésre áll.  

A Fogadásszervező online fogadások gyűjtéséhez használt számítástechnikai rendszere (LOVI-

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

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

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

felvételének irányítására használt internet-böngésző alkalmazások, valamint a fogadások 

feldolgozását végző STAR 3000 rendszer. 

Az online fogadásokat gyűjtő számítógép az internetböngésző alkalmazásokkal interneten 

keresztül kommunikál. 

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

kommunikál. 

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

angol nyelven rendelkezésre áll. 

I.62. 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.  

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

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

felhatalmazott kezelő személyzet, és a Fogadásszervező vezetője jogosult belépni.  
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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. 

I.63. A számítástechnikai rendszer hozzáférhetősége 

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

felhatalmazott üzemeltető személyzet férhet hozzá feladatainak ellátása közben és feladatának 

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

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

igény esetén kinyomtathatóak. 

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

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

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

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

nyilvántart, ezek az adatok igény esetén lekérdezhetőek. 

I.64. A rendszer adatbázisa 

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

módosíthatóak. 

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

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

egyenlegeket módosító adatokból, és a fogadási adatokból áll. 

I.65. Műveletek fogadási adatokkal 

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

fogadásokat lebonyolító számítógépre. A fogadóterminál a szerverrel folyamatos kapcsolatban 

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

folyamatosan szinkronizálja. A fogadószelvény sikeres kinyomtatása után a fogadás az 

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

Az adatok segédprogram alkalmazásával megfelelő jogosultságú személy számára 

(Fogadásszervező vezetősége + ellenőrző hatóság) kereshetőek, rendezhetőek, 

megjeleníthetőek és kinyomtathatóak. 

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

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

előírásoknak megfelelően történik. 

Az online fogadás felvételekor a játékos az internet-böngésző alkalmazás segítségével ad 

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

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

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

folyamatos kapcsolatban van, a LOVI-OBP rendszer a fogadási lehetőségeket (fogadási 
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esemény, verseny, programszám) folyamatosan szinkronizálja. A fogadás sikeres felvétele után 

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

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

tét szerint). 

Az adatok segédprogram alkalmazásával megfelelő jogosultságú személy számára 

(Fogadásszervező vezetősége + ellenőrző hatóság) kereshetőek, rendezhetőek, 

megjeleníthetőek és kinyomtathatóak. 

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

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

előírásoknak megfelelően történik. 

II. Lóversenyfogadási játékok 

II.66. A TÉT FOGADÁS 

II.66.1. 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. 

II.66.2. A TÉT fogadás szabályai  

A TÉT fogadás szabályai minden versenyfajtánál egyformák. 

II.66.3. A TÉT fogadásnál indulók minimális száma 

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

hivatalosan indulónak, és legalább 2 ló volt ténylegesen indultnak tekinthető. 

II.66.4. Kombinált fogadás  

TÉT fogadás esetén kombinált (pl. box) fogadás nem köthető. 

II.66.5. Mezőnyfogadás lehetősége 

Ha valaki a mezőny összes lovát kívánja TÉT-re fogadni, akkor a fogadószelvényen – 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. 

II.66.6. Tartalék ló használata 

Tartalék ló használatát TÉT fogadások esetén nem lehet igénybe venni. 

II.66.7. 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. 
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II.66.8. 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. 

II.66.9. 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 a nyereményfizetéssel egy időben.  

Valamennyi TÉT fogadás összegét visszafizetik, ha az adott versenyben ténylegesen kettőnél 

kevesebb ló indul. 

II.66.10. A TÉT fogadás alaptétje 

400 Ft 

II.66.11. A TÉT fogadás legkisebb értéke 

400 Ft 

II.66.12. A TÉT fogadás legnagyobb értéke 

64 800 Ft 

II.66.13. TÉT fogadás léptetése 

400 Ft 

II.66.14. A TÉT fogadáshoz tartozó fogadószelvény tartalmi elemeinek és formájának 

meghatározása 

A TÉT fogadás fogadó szelvénye és a tartalmak jelentése megegyezik az általános részben 

leírtakkal. 

II.66.15. Számszerűsíthető esélyek 

Lásd 3. melléklet. 

II.66.16. Nyerő osztály  

TÉT fogadásnál egy nyerőosztály van 

II.66.17. TÉT nyereményalap felosztása 

A felosztandó nyereményalapot az elsőnek helyezett lóra tett nyerő találatok számának 

arányában osztják fel. 

II.66.18. Nyereményalap felosztása, ha az adott versenyben nincs nyerő találat 

Amennyiben a nyereményre jogosító nyerőkombinációkon nincs találat, akkor a fogadás 

szervező a TÉT fogadás teljes nyereményalapját az „Általános rész”-ben leírt nyeremény 

halmozódás szabályai szerint kezeli. 

II.66.19. Holtverseny  

Valamennyi elsőnek helyezett lóra kötött TÉT fogadás TÉT nyereményre jogosult. 
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II.66.20. 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 4. melléklet. 

II.66.21. A TÉT nyeremények kiszámítása normál befutás esetén 

Az adott verseny TÉT nyereményének kiszámítása úgy történik, hogy az adott verseny TÉT 

nyereményalapjának Ft-összegét elosztják az adott versenyben hivatalosan elsőnek helyezett 

lóra feltett TÉT fogadások összegével. 

II.66.22. 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 nyereményét. 

II.67. HELY FOGADÁS 

II.67.1. 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 I.-II., 8 vagy több indulónak adott ló 

esetében I-II-III. helyen végez. 

II.67.2. A HELY fogadás szabályai  

A HELY fogadás szabályai minden versenyfajtánál egyformák. 

II.67.3. A HELY fogadásnál indulók minimális száma 

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

hivatalosan indulónak, és legalább 4 ló volt ténylegesen indultnak tekinthető. 

II.67.4. Sorrend szerinti fogadás  

HELY fogadás esetén sorrend szerinti fogadás nem köthető. 

II.67.5. Kombinált fogadás  

HELY fogadás esetén kombinált (pl. box) fogadás nem köthető. 

II.67.6. Mezőnyfogadás lehetősége 

Ha valaki a mezőny összes lovát kívánja HELY-re fogadni, akkor a fogadószelvényen – 

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. 
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II.67.7. Tartalék ló használata 

Tartalék ló használatát HELY fogadások esetén nem lehet igénybe venni. 

II.67.8. 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. 

II.67.9. 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. 

II.67.10. 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 a nyeremény-fizetéssel egy időben.  

Valamennyi HELY fogadás összegét visszafizetik, ha az adott versenyben ténylegesen négynél 

kevesebb ló indul. 

II.67.11. A HELY fogadás alaptétje 

400 Ft 

II.67.12. A HELY fogadás legkisebb értéke 

400 Ft 

II.67.13. A HELY fogadás legnagyobb értéke 

64 800 Ft 

II.67.14. HELY fogadás léptetése 

400 Ft 

II.67.15. A HELY fogadáshoz tartozó fogadószelvény tartalmi elemeinek és  formájának 

meghatározása 

A HELY fogadás fogadó szelvénye és a tartalmak jelentése megegyezik az általános részben 

leírtakkal. 

II.67.16. Számszerűsíthető esélyek 

Lásd 3. melléklet. 

II.67.17. Nyerő osztály 

Két nyerőosztály van az alábbi alap 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 alap esetben: 
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- 8 vagy több hivatalosan indulónak jelzett ló esetén a Fogadásszervező az I., II. és III.-nak 

helyezett lovakra fizet HELY nyereményt 

II.67.18. 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  

II.67.19. Nyereményalap felosztása, ha az adott versenyben nincs nyerő találat 

Amennyiben a nyereményre jogosító nyerőkombinációkon nincs találat, akkor a fogadás 

szervező a HELY fogadás teljes nyereményalapját az „Általános rész”-ben leírt nyeremény 

halmozódás szabályai szerint kezeli. 

II.67.20. Holtverseny 

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

történt fogadások nyereményre jogosultak. 

 

II.67.21. Holtverseny esetén a nyereményalap felosztása 

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

másodiknak, harmadiknak, akkor a HELY fogadások adott versenybéli 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. melléklet. 

II.67.22. 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. 

II.67.23. 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 
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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 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. 

II.68. BEFUTÓ FOGADÁS 

II.68.1. 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). 
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II.68.2. A BEFUTÓ fogadás szabályai  

A BEFUTÓ fogadás szabályai minden versenyfajtánál egyformák. 

II.68.3. BEFUTÓ fogadásnál indulók minimális száma 

BEFUTÓ fogadás minden olyan versenyben lehetséges, melyben legalább 3 lovat jeleztek 

hivatalosan indulónak, és legalább 3 ló volt ténylegesen indultnak tekinthető. 

II.68.4. 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. 

II.68.5. Sorrend szerinti fogadás 

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

sorrend szerint játssza. 

II.68.6. Kombinált fogadás 

Kombinált fogadás BEFUTÓ fogadásnál, kombinált (pl. 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. 

II.68.7. 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. 

II.68.8. Tartalék ló használata 

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

az általános részben leírtak szerint 
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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. 

II.68.9. Nem induló lovak általános meghatározása 

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

nem vesz részt. 

II.68.10. 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 háromnál kevesebb ló indul. 

II.68.11. A BEFUTÓ fogadás alaptétje 

400 Ft 

II.68.12. A BEFUTÓ fogadás legkisebb értéke 

400 Ft 

II.68.13. A BEFUTÓ fogadás legnagyobb értéke 

64 800 Ft 

II.68.14. BEFUTÓ fogadás léptetése 

400 Ft 
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II.68.15. A BEFUTÓ fogadáshoz tartozó fogadószelvény tartalmi elemeinek és 

formájának meghatározása 

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

leírtakkal. 

II.68.16. Számszerűsíthető esélyek 

Lásd 3. melléklet 

II.68.17. Nyerő osztály 

A BEFUTÓ fogadásnál egy nyerő osztály van.  

II.68.18. 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 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. 

Lásd 5. melléklet. 

II.68.19. Nyereményalap felosztása, ha az adott versenyben nincs nyerő találat 

Amennyiben a nyereményre jogosító nyerőkombinációkon nincs találat, vagy a versenyben 

nincs két ló, amely szabályosan ér célba, akkor a fogadás szervező a BEFUTÓ fogadás teljes 

nyereményalapját az „Általános rész”-ben leírt nyeremény halmozódás szabályai szerint kezeli. 

 

II.68.20. Holtverseny 

Az adott versenyben, holtverseny esetén a nyerő kombinációkat a 4. melléklet tartalmazza. 

II.68.21. Holtverseny esetén a nyereményalap felosztása 

Az adott versenyben holtverseny esetén a nyereményalap felosztását a 4. melléklet tartalmazza. 
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II.68.22. 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. 

II.68.23. A BEFUTÓ nyeremények kiszámítása normál helyezés esetén 

Egyetlen nyerő kombináció esetén a felosztandó nyereményalapot az adott kombináción elért 

találatok számának arányában osztják fel. 

II.68.24. A BEFUTÓ nyeremények kiszámítása holtverseny esetén 

- Több nyerő kombináció esetén a különböző kombinációkon elért találatok összegét 

levonják a felosztandó nyereményalapból. 

- A megmaradt összeget, az ún. felosztandó nyereményt, a 4. 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. 

II.68.25. 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. 

II.69. BEFUTÓ TÉT FOGADÁS 

II.69.1. A BEFUTÓ TÉT fogadás fogalma, meghatározása 

A BEFUTÓ TÉT fogadás egy versenyben két lóra történik. 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). 

II.69.2. A BEFUTÓ TÉT fogadás szabályai  

A BEFUTÓ TÉT fogadás szabályai minden versenyfajtánál egyformák. 

II.69.3. BEFUTÓ TÉT fogadásnál indulók minimális száma 

BEFUTÓ TÉT fogadás minden olyan versenyben lehetséges, melyben legalább 3 lovat jeleztek 

hivatalosan indulónak, és legalább 3 ló volt ténylegesen indultnak tekinthető. 
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II.69.4. Sorrend szerinti fogadás 

BEFUTÓ TÉT fogadások során ez a fogadás típus nem lehetséges 

II.69.5. 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. 

II.69.6. 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. 

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. 

II.69.7. 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. 

II.69.8. Nem induló lovak általános meghatározása 

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

nem vesz részt. 

II.69.9. 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. 
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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 háromnál kevesebb ló indul. 

II.69.10. BEFUTÓ TÉT fogadás alaptétje 

400 Ft 

II.69.11. A BEFUTÓ TÉT fogadás legkisebb értéke 

400 Ft 

II.69.12. A BEFUTÓ TÉT fogadás legnagyobb értéke 

64 800 Ft 

II.69.13. BEFUTÓ TÉT fogadás léptetése 

400 Ft 

II.69.14. A BEFUTÓ TÉT fogadáshoz tartozó fogadószelvény tartalmi elemeinek és

 formájának meghatározása 

A BEFUTÓ TÉT fogadás fogadó szelvénye és a tartalmak jelentése megegyezik az általános 

részben leírtakkal. 

II.69.15. Számszerűsíthető esélyek 

Lásd 3. melléklet 

II.69.16. Nyerő osztály 

A BEFUTÓ TÉT fogadásnál egy nyerő osztály van. 

II.69.17. 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 
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nyereményalapot az első helyezett lovakat és a harmadik helyezett lovat tartalmazó 

kombinációi között osztják fel. 

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.  

Lásd 5. melléklet 

II.69.18. Nyereményalap felosztása, ha az adott versenyben nincs nyerő találat 

Amennyiben a nyereményre jogosító nyerőkombinációkon nincs találat, akkor a fogadás 

szervező a BEFUTÓ TÉT fogadás teljes nyereményalapját az „Általános rész”-ben leírt 

nyeremény halmozódás szabályai szerint kezeli. 

II.69.19. Holtverseny 

Az adott versenyben, holtverseny esetén a nyerő kombinációkat a 4. melléklet tartalmazza. 

II.69.20. Holtverseny esetén a nyereményalap felosztása 

Az adott versenyben holtverseny esetén a nyereményalap felosztását a 4. melléklet tartalmazza. 

II.69.21. 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. 

II.69.22. A BEFUTÓ TÉT nyeremények kiszámítása normál helyezés esetén 

Egyetlen nyerő kombináció esetén a felosztandó nyereményalapot az adott kombináción elért 

találatok számának arányában osztják fel. 

II.69.23. 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 ún. felosztandó nyereményt, a 4. 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. 

II.69.24. 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.  
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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. 

II.70. BEFUTÓ HELY FOGADÁS 

II.70.1. 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. 

II.70.2. A BEFUTÓ HELY fogadás szabályai  

A BEFUTÓ HELY fogadás szabályai minden versenyfajtánál egyformák. 

II.70.3. BEFUTÓ HELY fogadásnál indulók minimális száma 

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

jeleztek hivatalosan indulónak, és legalább 4 ló volt ténylegesen indultnak tekinthető. 

II.70.4. 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. 

II.70.5. Sorrend szerinti fogadás 

BEFUTÓ HELY fogadások során ez a fogadás típus nem lehetséges. 

II.70.6. 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. 

II.70.7. Mezőnyfogadás lehetősége 

BEFUTÓ HELY fogadás esetén lehetőség van a mezőnyfogadás használatára. 
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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. 

II.70.8. 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. 

II.70.9. Nem induló lovak általános meghatározása 

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

nem vesz részt. 

II.70.10. 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 
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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. 

II.70.11. A BEFUTÓ HELY fogadás alaptétje 

400 Ft 

II.70.12. A BEFUTÓ HELY fogadás legkisebb értéke 

400 Ft 

II.70.13. A BEFUTÓ HELY fogadás legnagyobb értéke 

64 800 Ft 

II.70.14. BEFUTÓ HELY fogadás léptetése 

400 Ft 

II.70.15. A BEFUTÓ HELY fogadáshoz tartozó fogadószelvény tartalmi elemeinek és 

 formájának meghatározása 

A BEFUTÓ HELY fogadás fogadó szelvénye és a tartalmak jelentése megegyezik az általános 

részben leírtakkal. 

II.70.16. Számszerűsíthető esélyek 

Lásd 3. melléklet 

II.70.17. Nyerő osztály 

A BEFUTÓ HELY fogadásnál három nyerő osztály van.  

II.70.18. 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.  

II.70.19. Nyereményalap felosztása, ha az adott versenyben nincs nyerő találat 

Amennyiben a nyereményre jogosító nyerőkombinációkon nincs találat, akkor a fogadás 

szervező a BEFUTÓ HELY fogadás teljes nyereményalapját az „Általános rész”-ben leírt 

nyeremény halmozódás szabályai szerint kezeli. 
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II.70.20. Holtverseny 

Az adott versenyben, holtverseny esetén a nyerő kombinációkat a 4. melléklet tartalmazza. 

II.70.21. Holtverseny esetén a nyereményalap felosztása 

Az adott versenyben holtverseny esetén a nyereményalap felosztását a 4. melléklet tartalmazza. 

II.70.22. 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 ún. „kiosztandó nyereményt”. 

II.70.23. 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. 

II.70.24. 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 ún. felosztandó nyereményt, a 4. 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. 

II.70.25. 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. 
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II.71. HÁRMASBEFUTÓ fogadás 

II.71.1. 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. 

II.71.2. A HÁRMASBEFUTÓ fogadás szabályai  

A HÁRMASBEFUTÓ fogadás szabályai minden versenyfajtánál egyformák. 

II.71.3. HÁRMASBEFUTÓ fogadásnál indulók minimális száma 

HÁRMASBEFUTÓ fogadás minden olyan versenyben lehetséges, melyben legalább 4 lovat 

jeleztek hivatalosan indulónak, és legalább 4 ló volt ténylegesen indultnak tekinthető. 

II.71.4. Sorrend szerinti fogadás 

HÁRMASBEFUTÓ fogadások során ez a fogadás típus lehetséges. 

II.71.5. 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 ún. „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. 

II.71.6. 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. 
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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. 

II.71.7. 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. 
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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. 

II.71.8. Nem induló lovak általános meghatározása 

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

nem vesz részt. 

II.71.9. 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 indul. 

II.71.10. HÁRMASBEFUTÓ fogadás alaptétje 

400 Ft 

II.71.11. HÁRMASBEFUTÓ fogadás legkisebb értéke 

400 Ft 

II.71.12. HÁRMASBEFUTÓ fogadás legnagyobb értéke 

64 800 Ft 
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II.71.13. HÁRMASBEFUTÓ fogadás léptetése 

400 Ft 

II.71.14. A HÁRMASBEFUTÓ fogadáshoz tartozó fogadószelvény tartalmi elemeinek és 

formájának meghatározása 

A HÁRMABEFUTÓ fogadás fogadó szelvénye és a tartalmak jelentése megegyezik az 

általános részben leírtakkal. 

II.71.15. Számszerűsíthető esélyek 

Lásd 3. melléklet 

II.71.16. Nyerő osztály 

A HÁRMASBEFUTÓ fogadásnál egy nyerő osztály van.  

II.71.17. 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. 

II.71.18. Nyereményalap felosztása, ha az adott versenyben nincs nyerő  találat 

Amennyiben a nyereményre jogosító nyerőkombinációkon nincs találat, vagy a versenyben 

nincs három ló, amely szabályosan ér célba, akkor a fogadás szervező a HÁRMASBEFUTÓ 

fogadás teljes nyereményalapját az „Általános rész”-ben leírt nyeremény halmozódás szabályai 

szerint kezeli. 

II.71.19. Holtverseny 

Az adott versenyben, holtverseny esetén a nyerő kombinációkat a 4. melléklet tartalmazza. 
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II.71.20. Holtverseny esetén a nyereményalap felosztása 

Az adott versenyben holtverseny esetén a nyereményalap felosztását a 4. melléklet tartalmazza. 

II.71.21. 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. 

II.71.22.  HÁRMASBEFUTÓ nyeremények kiszámítása normál helyezés esetén 

A felosztandó nyereményalapot a nyerő variáción elért találatok számának arányában osztják 

fel. 

II.71.23. A HÁRMASBEFUTÓ nyeremények kiszámítása holtverseny esetén 

- Több nyerő kombináció esetén a különböző kombinációkon elért találatok összegét 

levonják a felosztandó nyereményalapból. 

- A megmaradt összeget, az ún. felosztandó nyereményt, a 4. 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. 

II.71.24. 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. 

II.72. HÁRMAS fogadás 

II.72.1. A HÁRMAS fogadás fogalma, meghatározása 

A HÁRMAS fogadásnál egy adott versenyben három lovat kell megjátszani, helyezési 

sorrendjük meghatározása nélkül. 

A HÁRMAS fogadás akkor nyer, ha a kiválasztott három ló, helyezési sorrendjüktől 

függetlenül, a verseny első három helyén végez. 

II.72.2. A HÁRMAS fogadás szabályai  

A HÁRMAS fogadás szabályai minden versenyfajtánál egyformák. 
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II.72.3. HÁRMAS fogadásnál indulók minimális száma 

HÁRMAS fogadás minden olyan versenyben lehetséges, melyben legalább 4 lovat jeleztek 

hivatalosan indulónak, és legalább 4 ló volt ténylegesen indultnak tekinthető. 

II.72.4. Sorrend szerinti fogadás 

HÁRMAS fogadások során ez a fogadás típus nem lehetséges 

II.72.5. 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. 

II.72.6. Mezőnyfogadás lehetősége  

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. 



57 

II.72.7. Tartalék ló használata 

A HÁRMAS 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 HÁRMAS 

kombináció esetében visszafizetik a fogadás összegét, ahol a három ló egyike sem vett részt 

a versenyen. 

b) Amennyiben egy HÁRMAS 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 HÁRMAS 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. 

II.72.8. Nem induló lovak általános meghatározása 

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

nem vesz részt. 

II.72.9. Nem induló lovak kezelése az adott verseny startja után 

a) Minden olyan HÁRMAS kombináció esetében visszafizetik a fogadás összegét, ahol a 

három ló egyike sem vett részt a versenyben. 

b) Abban az esetben, ha egy HÁRMAS 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 HÁRMAS 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 HÁRMAS 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 HÁRMAS fogadás összegét visszafizetik, ha az adott versenyben ténylegesen 

négynél kevesebb ló indul. 
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II.72.10. HÁRMAS fogadás alaptétje 

400 Ft 

II.72.11. HÁRMAS fogadás legkisebb értéke 

400 Ft 

II.72.12. HÁRMAS fogadás legnagyobb értéke 

64 800 Ft 

II.72.13. HÁRMAS fogadás léptetése 

400 Ft 

II.72.14. A HÁRMAS fogadáshoz tartozó fogadószelvény tartalmi elemeinek és 

 formájának meghatározása 

A HÁRMAS fogadás fogadó szelvénye és a tartalmak jelentése megegyezik az általános 

részben leírtakkal. 

II.72.15. Számszerűsíthető esélyek 

Lásd 3. melléklet. 

II.72.16. Nyerő osztály 

A HÁRMAS fogadásnál egy nyerő osztály van.  

II.72.17. A HÁRMAS fogadás nyereményalap felosztása 

A HÁRMAS 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. 

Lásd 5. melléklet. 
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II.72.18. Nyereményalap felosztása, ha az adott versenyben nincs nyerő találat 

Amennyiben a nyereményre jogosító nyerőkombinációkon nincs találat, akkor a fogadás 

szervező a HÁRMAS fogadás teljes nyereményalapját az „Általános rész”-ben leírt nyeremény 

halmozódás szabályai szerint kezeli. 

II.72.19. Holtverseny 

Az adott versenyben, holtverseny esetén a nyerő kombinációkat a 4. melléklet tartalmazza. 

II.72.20. Holtverseny esetén a nyereményalap felosztása 

Az adott versenyben holtverseny esetén a nyereményalap felosztását a 4. melléklet tartalmazza. 

II.72.21. HÁRMAS nyeremények kiszámítása 

A HÁRMAS fogadások esetében, a befizetett tétösszeg meghatározott százalékára vonatkozó 

levonás és a visszafizetett fogadások összegét levonják a befizetett tétösszegből. 

A TÉT és BEFUTÓ TÉT fogadásként kezelt fogadásokra kifizetett összeg levonása után 

megmaradt összeg képezi a fogadástípus felosztandó nyereményalapját. 

II.72.22. A HÁRMAS nyeremények kiszámítása normál befutás esetén 

A felosztandó nyereményalapot a nyerő kombináción elért találatok számának arányában 

osztják fel. 

II.72.23. A HÁRMAS nyeremények kiszámítása holtverseny esetén 

- Több nyerő kombináció esetén a különböző kombinációkon elért találatok összegét 

levonják a felosztandó nyereményalapból. 

- A megmaradt összeget, az ún. felosztandó nyereményt, a 4. 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. 

II.72.24. 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 HÁRMAS fogadás 

alapnyereményét. Holtverseny esetén, az említett nyeremények értéke nem haladhatja meg 

az ugyanezen lovakat érintő HÁRMAS fogadás legkisebb alapnyereményének értékét, vagy 

ennek hiányában az említett lovaknak csak egyikét érintő HÁRMAS fogadás legmagasabb 

alapnyereményét; ez utóbbi hiányában pedig a HÁRMAS 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 HÁRMAS fogadás 

alapnyereményével. 
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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 HÁRMAS fogadás 

alapnyereményét. 

e) Holtverseny esetén, az említett nyeremények értéke nem haladhatja meg az ugyanazon lovat 

érintő HÁRMAS fogadás legkisebb alapnyereményét, vagy ennek hiányában a HÁRMAS 

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 HÁRMAS 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. 

II.72.25. A nyeremények minimális aránya 

Amennyiben a HÁRMAS fogadásban érintett versenyen, egy vagy több ló nem indul, és ha – 

az adott versenyre – BEFUTÓ TÉT fogadás nem volt köthető, vagy az első két helyezett ló 

kombinációjára nyereményt nem fizettek, akkor a egyik nem induló lónak az első két helyen 

helyezett két lóval alkotott kombinációjára, vagy – holtverseny esetén – kombinációira 

vonatkozó speciális nyeremények értéke az ugyanazon két lóra vonatkozó HÁRMAS 

fogadásokra fizetett legalacsonyabb nyereménynek, vagy ennek hiányában az említett lovak 

közül csak az egyiket tartalmazó HÁRMAS fogadásokra fizetett legmagasabb nyereménynek; 

illetve ennek hiányában, a legnagyobb HÁRMAS nyereménynek felel meg.  

II.73. A 2 a 4-ből fogadás 

II.73.1. A 2 a 4-ből fogadás fogalma, meghatározása 

A 2 a 4-ből fogadásnál egy adott versenyben két lovat kell megjátszani. A 2 a 4-ből fogadás 

akkor nyer, ha mindkét kiválasztott ló a verseny első négy helyén belül végez. 

II.73.2. A 2 a 4-ből fogadás szabályai  

A 2 a 4-ből fogadás szabályai minden versenyfajtánál egyformák. 

II.73.3. A 2 a 4-ből fogadásnál indulók minimális száma 

A 2 a 4-ből fogadás minden olyan versenyben lehetséges, melyben legalább 5 lovat jeleztek 

hivatalosan indulónak, és legalább 5 ló volt ténylegesen indultnak tekinthető. 

II.73.4. Sorrend szerinti fogadás 

A 2 a 4-ből fogadások során ez a fogadás típus nem lehetséges. 
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II.73.5. Kombinált fogadás 

Ha a fogadó K számú lovat választ ki, formulája: 

K x (K – 1)

2
 2 a 4-ből fogadást foglal magában. 

II.73.6. Mezőnyfogadás lehetősége 

a) Az „egy ló teljes mezőnyre” formulák minden olyan 2 a 4-ből fogadást magukban foglalnak, 

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

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

indul, akkor a „teljes mezőny” formula (N-1) 2 a 4-ből fogadást foglal magában. A 

„teljes mezőny” formulák értékét a Fogadásszervező fogadási ajánlatában feltüntetett lovak 

számának ismeretében határozzák meg. Az értékek nem módosíthatók, még akkor sem, ha 

– a verseny indítása előtt – egyes lovak visszalépnek. 

b) A ”részmezőny” formulák minden olyan 2 a 4-ből fogadást magukban foglalnak, amelyek 

egy alap lónak a hivatalosan indulónak jelentett összes többi ló fogadó által kiválasztott 

részével alkotott kombinációját tartalmazzák. Ha a fogadó P számú lovat választ ki, a 

„részmezőny” formula P számú 2 a 4-ből fogadást foglal magában. Emellett a 

„részmezőny” formulák értékét, minden egyes versenyre, a Fogadásszervező fogadási 

ajánlatában indulónak jelentett lovak száma alapján határozzák meg, figyelembe véve adott 

esetben a fogadás megkötésének pillanatában nem indulónak jelentett lovakat is. 

c) Azokban a formulában kötött fogadások, amelyek esetében nem minden ló vett részt a 

versenyen, a Visszafizetés az adott verseny startja után rész rendelkezései szerint 

kezelendők. 

II.73.7. Tartalék ló használata 

A fogadók a 2 a 4-ből fogadás esetében egy tartalék lovat is kiválaszthatnak. 

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, vagy amennyiben a fogadó által kiválasztott tartalék ló részt vesz a versenyen, és 

az adott tartalék ló által helyettesített nem induló lovon kívül a fogadó által megkötött 

fogadásban további egy vagy két másik ló sem indul, az alábbiak szerint kell eljárni: 

a) Minden olyan 2 a 4-ből kombinációt visszafizetnek, amelyekben a két kiválasztott ló egyike 

sem indult. 

b) Amennyiben a 2 a 4-ből kombinációban megtett egyik ló nem indult, a másik pedig a 

verseny első négy helyén belül végzett, a fogadás kifizetése SPECIÁLIS HELY nyeremény 

szerint történik. 

c) A fenti bekezdés rendelkezései azonban nem alkalmazandók az azon „teljes mezőny” és 

„részmezőny” formulákra, amelyek esetében az alap ló nem indult. Ebben az esetben az 

adott formulákban kötött fogadásokat visszafizetik. 
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II.73.8. Nem induló lovak általános meghatározása 

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

nem vesz részt. 

II.73.9. Nem induló lovak kezelése az adott verseny startja után 

a) Minden olyan 2 a 4-ből kombinációt visszafizetnek, amelyekben   a két  kiválasztott 

ló egyike sem indult. 

b) Amennyiben a 2 a 4-ből kombinációban megtett egyik ló nem indult, a másik pedig a 

verseny első négy helyén belül végzett, a fogadás kifizetése SPECIÁLIS HELY nyeremény 

szerint történik, amennyiben a fogadás nem olyan „teljes mezőny” és „részmezőny” 

formulákban történt, ahol az alap ló nem indult. Ez esetben ugyanis a fogadásokat 

visszafizetik. 

c) 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, vagy amennyiben a fogadó által kiválasztott tartalék ló részt vesz a 

versenyen, és az adott tartalék ló által helyettesített nem induló lovon kívül a fogadó által 

megkötött fogadásban további egy vagy két másik ló sem indul, akkor az a) és a b) pontban 

leírtak szerint kell eljárni. 

d) Valamennyi 2 a 4-ből fogadás összegét visszafizetik, ha az adott versenyben ténylegesen 

ötnél kevesebb ló indul. 

II.73.10. A 2 a 4-ből fogadás alaptétje 

400 Ft 

II.73.11. A 2 a 4-ből fogadás legkisebb értéke 

400 Ft 

II.73.12. A 2 a 4-ből fogadás legnagyobb értéke 

64 800 Ft 

II.73.13. 2 a 4-ből fogadás léptetése 

400 Ft 

II.73.14. A 2 a 4-ből fogadáshoz tartozó fogadószelvény tartalmi elemeinek és formájának 

meghatározása 

A 2 a 4-ből fogadás fogadó szelvénye és a tartalmak jelentése megegyezik az általános részben 

leírtakkal. 

II.73.15. Számszerűsíthető esélyek 

Lásd 3. melléklet. 

II.73.16. Nyerő osztály 

A 2 a 4-ből fogadásnál egy nyerő osztály van.  
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II.73.17. A 2 a 4-ből nyereményalap felosztása 

A 2 a 4-ből fogadásnál a nyereményalap a hivatalosan elsőnek, másodiknak, harmadiknak, 

valamint negyediknek helyezett lovak közül valamelyik két lovat egy fogadásban tartalmazó 

fogadások között oszlik meg. 

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

akkor az adott kombinációra eső felosztandó nyereményt egyenlő arányban osztják szét a többi 

nyerő kombináció között. 

Lásd 5. melléklet. 

II.73.18. Nyereményalap felosztása, ha az adott versenyben nincs nyerő találat 

Amennyiben a nyereményre jogosító nyerőkombinációkon nincs találat, akkor a fogadás 

szervező a 2 a 4-ből fogadás teljes nyereményalapját az „Általános rész”-ben leírt nyeremény 

halmozódás szabályai szerint kezeli. 

II.73.19. Holtverseny 

Az adott versenyben, holtverseny esetén a nyerő kombinációkat a 4. melléklet tartalmazza. 

II.73.20. Holtverseny esetén a nyereményalap felosztása 

Az adott versenyben holtverseny esetén a nyereményalap felosztását a 4. melléklet tartalmazza. 

II.73.21. A 2 a 4-ből fogadás nyereményeinek kiszámítása lejelentett lovak nélküli verseny 

esetén 

A befizetett tétösszeg meghatározott százalékára vonatkozó levonás összegét levonják a 

befizetett tétösszegből. 

Az így kapott felosztandó nyereményalapot elosztják a különböző nyerő kombinációkon elért 

találatok összegével. 

II.73.22. A 2 a 4-ből fogadás nyereményeinek kiszámítása egy vagy több nem induló lóval 

megrendezett versenyek esetén 

a) Olyan versenyek esetében, amelyen egy vagy több ló nem indult, a befizetett 

tétösszegből levonják az egy nem induló lovat tartalmazó a 2 a 4-ből fogadásokra 

befizetett tétek összegét – figyelembe véve azt, hogy a fogadó élt-e a tartalék ló 

kijelölésének lehetőségével. (SPECIÁLIS HELY nyeremény). 

Ily módon két tétösszeg jön létre, amelyből az egyik az egyetlen egy nem induló lovat 

tartalmazó 2 a 4-ből fogadásokra vonatkozó, a SPECIÁLIS HELY nyereményt 

eredményező, ún. „transzformált tétösszeg”, míg a másik az ún. 2 a 4-ből tétösszeg. 

b) A 2 a 4-ből nyeremény kiszámítása a 2 a 4-ből tétösszeg alapján történik az alábbiak 

szerint. 

A felosztandó nyereményalapot elosztják a különböző nyerő kombinációkon elért 

találatok összegével. 

c) A SPECIÁLIS HELY nyeremény kiszámítása a következőképpen történik: 
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- a „transzformált nyereményalap” úgy jön létre, hogy a „transzformált tétösszegből” 

kivonják a tétösszeg meghatározott százalékára vonatkozó levonás összegét. 

- a SPECIÁLIS HELY nyeremény megállapításához, a „transzformált 

nyereményalap” összegét elosztják az egy nem induló lovat és egy, a verseny első 

négy helyén belül végzett lovat tartalmazó különböző 2 a 4-ből kombinációkra 

feltett tétek összegével. 

II.74. NÉGYES+ fogadás 

II.74.1. A NÉGYES+ fogadás fogalma, meghatározása 

A hivatalos programban megjelölt egyes versenyekre NÉGYES+ elnevezésű fogadások 

szervezhetők. 

A NÉGYES + fogadásnál egy adott versenyben négy lovat kell helyezési sorrendjük szerint 

megjátszani. 

A NÉGYES + fogadás akkor nyer, ha a négy kiválasztott ló közül legalább három a verseny 

első három helyezettje között fut be. 

A fogadásra „pontos helyezési sorrendnek megfelelő NÉGYES +” nyeremény fizetendő, ha a 

négy kiválasztott ló a verseny első négy helyezettjeként fut be, és ha a négy kiválasztott ló 

fogadó által meghatározott helyezési sorrendje megegyezik a verseny hivatalos helyezési 

sorrendjével. 

A fogadásra „helyezési sorrendnek nem pontosan megfelelő NÉGYES +” nyeremény, ún. 

„alapnyeremény” fizetendő, ha a négy ló fogadó által meghatározott helyezési sorrendje eltér a 

verseny hivatalos helyezési sorrendjétől. 

Ezenkívül, BÓNUSZ nyeremény fizetendő minden olyan négy lóból álló kombinációra, amely 

tartalmazza a verseny első három helyezettjét, az adott három ló fogadó által meghatározott 

egymáshoz viszonyított helyezési sorrendjétől függetlenül, és egy, a negyediknél rosszabb 

helyezést elérő lovat. 

II.74.2. A NÉGYES+ fogadás szabályai  

A NÉGYES+ fogadás szabályai minden versenyfajtánál egyformák. 

II.74.3. NÉGYES+ fogadásnál indulók minimális száma 

NÉGYES+ fogadás minden olyan versenyben lehetséges, melyben legalább 10 lovat jeleztek 

hivatalosan indulónak, és legalább 10 ló volt ténylegesen indultnak tekinthető. 

II.74.4. Sorrend szerinti fogadás 

NÉGYES + fogadások során ez a fogadás típus lehetséges. 

II.74.5. Kombinált fogadás 

a) A fogadó dönthet úgy, hogy a fogadást a kiválasztott négy lónak egy meghatározott 

 helyezési sorrend szerinti kombinációjára köti csak meg. Ha a fogadó K számú lovat 

választ ki, akkor az „egyszerűsített formula 
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K x (K-1) x (K-2) x (K-3)

24
 NÉGYES+ fogadást foglal magában 

b) A fogadás megköthető a kiválasztott négy ló huszonnégy lehetséges egymáshoz 

viszonyított helyezési sorrendje szerinti kombinációra is; ebben az esetben a „minden 

sorrendre érvényes” formula: 

𝐾 𝑥 (𝐾 − 1) 𝑥 (𝐾 − 2) 𝑥 (𝐾 − 3) NÉGYES+ fogadást foglal magában. 

II.74.6. Mezőnyfogadás lehetősége  

a) A „három ló teljes mezőnyre” formulák minden olyan NÉGYES+ fogadást magukban 

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

jelentett lóval alkotott kombinációját tartalmazzák. 

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

24 x (N-3) NÉGYES+ fogadást foglal magában a huszonnégy lehetséges variáció szerinti 

összes sorrendben, és (N-3) NÉGYES + fogadást egyszerűsített formulában. 

Utóbbi esetben a fogadónak meg kell határoznia a formulájában kijelölt három alap ló által 

elérendő helyezéseket. 

b) A „három ló részmezőnyre” formulák minden olyan NÉGYES + fogadást magukban 

foglalnak, amelyek a három 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 „három ló részmezőnyre” formula 24 P 

NÉGYES + fogadást foglal magában a huszonnégy lehetséges variáció szerinti összes 

sorrendben, és P NÉGYES+ fogadást egyszerűsített formulában. 

Utóbbi esetben a fogadónak meg kell határoznia a fogadásában kijelölt három alap ló által 

elérendő helyezéseket. 

c) A „két ló teljes mezőnyre” formulák minden olyan NÉGYES + fogadást magukban 

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

indulónak jelentett ló közül kettővel alkotott kombinációját tartalmazzák. 

Ha a versenyen hivatalosan N számú ló indul, a „két alap ló teljes mezőnyre” formula: 12 

x (N-2) x (N-3) NÉGYES+ fogadást foglal magában a huszonnégy lehetséges variáció 

szerinti összes sorrendben, és (N-2) x (N-3) NÉGYES + 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. 

d) A „két ló részmezőnyre” formulák minden olyan NÉGYES+ fogadást magukban foglalnak, 

amelyek a két 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 „két ló részmezőnyre” formula: 12 x P x (P-

1) NÉGYES + fogadást foglal magában a huszonnégy lehetséges variáció szerinti összes 

sorrendben, és P x (P-1) NÉGYES+ fogadást egyszerűsített formulában. 
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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 négyes kombináció tartalmazza az 

alap lovakon kívüli lovak két lehetséges sorrend szerinti két variációját. 

e) Az „egy ló teljes mezőnyre” formulák minden olyan NÉGYES+ fogadást magukban 

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

jelentett ló közül háromnak a kombinációját tartalmazzák. 

Ha a versenyen hivatalosan N számú ló indul, az „egy alap ló teljes mezőnyre” formula: 4 

x (N-1) x (N-2) x (N-3) NÉGYES+ fogadást foglal magában a huszonnégy lehetséges 

variáció szerinti összes sorrendben, és (N-1) x (N-2) x (N-3) NÉGYES+ 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. 

f)  Az „egy ló részmezőnyre” formulák minden olyan NÉGYES+ fogadást magukban 

foglalnak, amelyek az alap ló és a többi hivatalosan indulónak jelentett lóból a fogadó által 

kiválasztott lovak közül háromnak a kombinációját tartalmazzák. 

Ha a fogadó P számú lovat választ ki, akkor az „egy ló részmezőnyre” formula: 4 x P x (P-

2) x (P-1) NÉGYES+ fogadást foglal magában a huszonnégy lehetséges variáció szerinti 

összes sorrendben, és P x (P-1) x (P-2) NÉGYES+ 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 négyes kombináció tartalmazza az 

alap lovon kívüli lovak hat lehetséges sorrend szerinti hat variációját. 

g) Az egy, kettő vagy három alap ló „teljes mezőnyre” formulák értékét az indulónak jelentett 

lovak számának ismeretében határozzák meg. Az értékek nem módosíthatók, még akkor 

sem, ha – a verseny indítása előtt – egyes lovak visszalépnek. 

h) Mindazonáltal az egy, kettő vagy három ló „teljes mezőnyre” fogadások értékét minden 

egyes versenyre a Fogadásszervező fogadási ajánlatában szereplő lovak száma alapján 

határozzák meg, figyelembe véve adott esetben a fogadás megkötésekor lejelentett lovakat 

is. 

II.74.7. Tartalék ló használata 

Ebben a fogadási módban a tartalék lovat a fogadók használhatják fogadásaik során. 

II.74.8. Nem induló lovak általános meghatározása 

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

nem vesz részt. 

II.74.9. Nem induló lovak kezelése az adott verseny startja után 

a) Visszatérítenek minden olyan NÉGYES+ kombinációra kötött fogadási összeget, amelyek 

esetében legalább két megjátszott ló nem vett részt a versenyen. 
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b) Amennyiben egy adott NÉGYES+ kombinációban kiválasztott négy ló közül az egyik nem 

indul, a fogadás kifizetése kétszeres BÓNUSZ nyeremény alapján történik, feltéve, hogy a 

versenyen részt vett többi három ló, egymáshoz viszonyított helyezési sorrendjüktől 

függetlenül, a verseny első három helyezettjeként fut be. 

c)  A fenti b) bekezdésben említett szabály azonban nem vonatkozik „teljes mezőny” és 

„részmezőny” formulában kötött fogadások közül azokra, amelyek esetében az alap lovak 

egyike sem indult. Ez utóbbi esetben az adott formulában kötött fogadások összegét 

visszafizetik. 

d) Valamennyi NÉGYES+ fogadás összegét visszafizetik, ha az adott versenyben ténylegesen 

tíznél kevesebb ló indul. 

II.74.10. NÉGYES+ fogadás alaptétje 

400 Ft 

II.74.11. NÉGYES+ fogadás legkisebb értéke 

400 Ft 

II.74.12. NÉGYES+ fogadás legnagyobb értéke 

64 800 Ft 

II.74.13. NÉGYES+ fogadás léptetése 

400 Ft 

II.74.14. A NÉGYES+ fogadáshoz tartozó fogadószelvény tartalmi elemeinek és 

formájának meghatározása 

A NÉGYES+ fogadás fogadó szelvénye és a tartalmak jelentése megegyezik az általános 

részben leírtakkal. 

II.74.15. Számszerűsíthető esélyek 

Lásd 3. melléklet. 

II.74.16. Nyerő osztály 

A NÉGYES+ fogadásnál három nyerő osztály van.  

II.74.17. A NÉGYES+ fogadás nyereményalap felosztása 

a) Amennyiben az adott NÉGYES + fogadásban érintett versenyben, az első négy 

helyezést elérő ló pontos helyezési sorrendje szerinti variációján, illetve holtverseny 

esetén az első négy helyezést elérő ló egyik kombinációjában a helyezési sorrendnek 

megfelelő variáción egyetlen találat sem született, akkor az adott variációra eső 

nyereményalapot ugyanezen lovak helyezési sorrendjének nem megfelelő variációira 

fizetendő nyereményhez számítják hozzá. 

Ha az első négy helyezett ló helyezési sorrendjének nem megfelelő variációkon, vagy – 

holtverseny esetén – az első négy helyezett ló egyik kombinációjában a helyezési 

sorrendnek nem megfelelő variációkon egyetlen találat sem született, akkor az e 
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variációkra eső nyereményalapot ugyanezen lovak helyezési sorrendjének megfelelő 

variációja nyereményéhez számítják hozzá. 

Holtverseny esetén, amennyiben a nyerő kombinációk egyikére, sem a helyezési 

sorrendnek megfelelően, sem a helyezési sorrendnek nem megfelelően, egyetlen találat 

sem született, az adott kombinációra eső nyereményalapot azonos arányban a többi 

nyerő kombináció között osztják szét. 

Végül, amennyiben a NÉGYES+ nyereményre jogosító nyerő kombinációk egyikén 

sincs találat, se helyezési sorrendnek megfelelően, sem helyezési sorrendnek nem 

megfelelően, akkor a NÉGYES+ nyereményalapot a BÓNUSZ nyereményekhez 

számítják hozzá. 

b) Holtverseny esetén, amennyiben a nyerő BÓNUSZ kombinációk egyikén egyetlen 

találat sem született, akkor az adott kombinációra eső nyereményalapot egyenlő 

arányban a többi nyerő BÓNUSZ kombináció között osztják szét. 

c) Amennyiben egyetlen nyerő BÓNUSZ kombináción sem született találat, akkor a 

NÉGYES+ nyereményalap teljes összegét a NÉGYES+ nyereményekhez számítják 

hozzá. 

d) Amennyiben a helyezési sorrendnek pontosan megfelelő NÉGYES+ , vagy a helyezési 

sorrendnek nem pontosan megfelelő NÉGYES+ , vagy a BÓNUSZ nyerő kombinációk 

egyikén sincs találat, akkor a NÉGYES+ nyereményalapjának teljes összegét azon 

kombinációk BÓNUSZ nyereményeinek megállapítására fordítják, amelyek az első, a 

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

negyedik helyezett ló, vagy végső esetben a második, a harmadik és a negyedik 

helyezett ló kombinációját tartalmazzák. Amennyiben e kombinációkra nincs találat, 

akkor a NÉGYES+ nyereményalap teljes összegét felosztják azon fogadók között, akik 

az első és a második helyezett ló; ennek hiányában az első és a harmadik helyezett ló, 

vagy végül a második és a harmadik helyezett ló kombinációit tették meg. 

e) Amennyiben egy adott versenyen csak három ló ér el helyezést, akkor a NÉGYES+ 

nyereményalapjának teljes összegét azon fogadók között osztják fel, akik a három 

helyezett ló valamelyik kombinációját tették meg, függetlenül a helyezési sorrendre. 

Lásd 4. és 5. melléklet. 

II.74.18. Nyereményalap felosztása, ha az adott versenyben nincs nyerő találat 

Amennyiben a nyereményre jogosító nyerőkombinációkon nincs találat, akkor a fogadás 

szervező a NÉGYES + fogadás teljes nyereményalapját az „Általános rész”-ben leírt 

nyeremény halmozódás szabályai szerint kezeli. 

II.74.19. Holtverseny 

Az adott versenyben, holtverseny esetén a nyerő kombinációkat a 4. melléklet tartalmazza. 

II.74.20. Holtverseny esetén a nyereményalap felosztása 

Az adott versenyben holtverseny esetén a nyereményalap felosztását a 4. melléklet tartalmazza. 
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II.74.21. NÉGYES+ nyeremények kiszámítása 

A befizetett tétösszeg meghatározott százalékára vonatkozó levonás és a visszafizetett 

fogadások összegét levonják a befizetett tétösszegből. A fennmaradó összeg alkotja a 

NÉGYES+ fogadás felosztandó nyereményalapját. 

 

E nyereményalap 60%-át a NÉGYES+ nyeremény kiszámításának alapját képező NÉGYES+ 

fogadások nyereményalapjára, 40%-át pedig a BÓNUSZ nyeremény kiszámításának alapját 

képező BÓNUSZ nyereményalapra fordítják. 

II.74.22. A NÉGYES + nyeremények kiszámítása normál helyezés esetén 

Egyetlen egy helyezési sorrendnek pontosan megfelelő variáció és huszonhárom 

alapnyereményre jogosító variáció esetében, a NÉGYES+ fogadásokra eső felosztandó 

nyereményalap 25/60-ad részét a pontos helyezési sorrend szerinti nyeremény, 35/60-ad részét 

pedig a nem megfelelő helyezési sorrend szerinti nyeremény kiszámítására használják fel. 

Az említett nyereményalap fentiek szerint felosztott megfelelő részét, a pontos helyezési 

sorrend szerinti nyeremény meghatározásához a helyezési sorrendnek pontosan megfelelő 

variációkon elért találatok száma arányában, illetve a nem pontos helyezési sorrend szerinti 

nyeremény meghatározásához a helyezési sorrendnek nem pontosan megfelelő variációkon 

elért találatok száma arányában osztják fel, figyelemmel a „A nyeremények minimális aránya” 

fejezetnél leírtakra is. 

II.74.23. A NÉGYES + nyeremények kiszámítása holtverseny esetén 

- Több nyerő kombináció esetén a különböző kombinációkon elért találatok összegét 

levonják a felosztandó nyereményalapból. 

- A megmaradt összeget, az ún. felosztandó nyereményt, a 4. 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. 

II.74.24. BÓNUSZ nyeremények normál befutás esetén 

Egyetlen egy, BÓNUSZ nyereményre jogosító nyerő kombináció esetén, a BÓNUSZ 

nyereményalapot a nyerő kombinációban elért találatok számának arányában osztják szét. 

II.74.25. A nyeremények minimális aránya 

Normál befutó, illetve olyan holtverseny esetén,  

- „ahol kettő vagy több ló végez a negyedik helyen, a NÉGYES+ nyereményre jogosító nyerő 

kombinációk az első helyezett lónak, a második helyezett lónak és a harmadik helyezett 

lónak az egyik negyedik helyezett lóval alkotott kombinációi.” 

- ugyanazon négy ló minden egyes kombinációjában, a helyezési sorrendnek pontosan 

megfelelő variációra fizetett nyeremény nem lehet alacsonyabb a helyezési sorrendnek nem 

pontosan megfelelő variációkra fizetett nyeremény nyolcszorosánál. 
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Ha ez a feltétel a meghatározott nyereményszámítási szabályok alkalmazásával nem teljesül, 

akkor a NÉGYES + ra eső teljes felosztandó nyereményalapot egységesen elosztják valamennyi 

nyerő variáció között úgy, hogy a helyezési sorrendnek pontosan megfelelő variációkon elért 

találatokra nyolcszoros szorzót, a helyezési sorrendnek nem pontosan megfelelő variációkon 

elért találatokra pedig egyszeres szorzót alkalmaznak. 

Így, a helyezési sorrendnek pontosan megfelelő variációra fizetett nyeremény az ugyanazon 

négy ló befutás sorrendjének nem pontosan megfelelő variációkra fizetett alapnyeremény 

nyolcszorosának felel meg. 

a) Olyan holtverseny esetén, 

- „ahol három ló végez első helyen, és egy vagy több a negyedik helyen, a NÉGYES+ 

nyereményre jogosító nyerő kombinációk a három első helyezett lónak az egyik 

negyedik helyezett lóval alkotott kombinációi.” vagy „ahol három vagy több ló végez a 

második helyen, a NÉGYES+ nyereményre jogosító kombinációk az első helyezett 

lónak a második helyezett lovak közül hárommal alkotott kombinációi.” 

- ugyanazon négy ló minden kombinációjában, a helyezési sorrendnek pontosan 

megfelelő variációra fizetett nyeremény nem lehet alacsonyabb a helyezési sorrendnek 

nem pontosan megfelelő variációkra fizetett nyeremény kétszeresénél. 

Ha ez a feltétel a meghatározott nyereményszámítási szabályok alkalmazásával nem 

teljesül, a NÉGYES+ teljes felosztandó nyereményalapját egységesen elosztják valamennyi 

nyerő variáció között úgy, hogy a helyezési sorrendnek pontosan megfelelő variációkon 

elért találatokra kétszeres szorzót, a helyezési sorrendnek nem pontosan megfelelő 

variációkon elért találatokra pedig egyszeres szorzót alkalmaznak. Utóbbi nyeremény a 

négy ló helyezési sorrendjének nem pontosan megfelelő variációk „alapnyereménye”. 

Így, a helyezési sorrendnek pontosan megfelelő variációkra fizetett nyeremény az 

ugyanazon négy ló helyezési sorrendjének nem megfelelő variációkra fizetett 

alapnyeremény kétszeresének felel meg. 

b) Olyan holtverseny esetén, 

- „ahol két ló végez az első helyen, és kettő vagy több a harmadik helyen, a NÉGYES+ 

nyereményre jogosító kombinációk a két első helyezett lónak a harmadik helyezett 

lovak közül kettővel alkotott kombinációi.” 

- ugyanazon négy ló minden kombinációjában, a helyezési sorrendnek pontosan 

megfelelő variációkra fizetett nyeremény nem lehet alacsonyabb a helyezési sorrendnek 

nem pontosan megfelelő variációkra fizetett nyeremény háromszorosánál. 

Ha ez a feltétel a meghatározott nyereményszámítási szabályok alkalmazásával nem 

teljesül, a NÉGYES+ teljes felosztandó nyereményalapját egységesen elosztják valamennyi 

nyerő variáció között úgy, hogy a helyezési sorrendnek pontosan megfelelő variációkon 

elért találatokra háromszoros szorzót, a helyezési sorrendnek nem pontosan megfelelő 

variációkon kialakult találatokra pedig egyszeres szorzót alkalmaznak. Utóbbi nyeremény 

a négy ló helyezési sorrendjének nem pontosan megfelelő variációk „alapnyereménye”. 
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Így, a helyezési sorrendnek pontosan megfelelő variációkra fizetett nyeremény az 

ugyanazon négy ló helyezési sorrendjének nem pontosan megfelelő variációkra fizetett 

alapnyeremény háromszorosának felel meg. 

c) Olyan holtversenyek holtverseny esetén,  

- „ahol két ló végez az első helyen, egyetlen ló a harmadik helyen, és egy vagy több ló a 

negyedik helyen, a NÉGYES+ nyereményre jogosító nyerő kombinációk a két első 

helyezett lónak a harmadik helyezett lóval, és az egyik negyedik helyezett lóval alkotott 

kombinációi.” vagy 

- „ahol két ló végez a második helyen, és egy vagy több ló a negyedik helyen, a 

NÉGYES+ nyereményre jogosító nyerő kombinációk az első helyezett lónak a két 

második helyezett lóval és az egyik negyedik helyezett lóval alkotott kombinációi.” 

vagy 

- „ahol kettő vagy több ló végez a harmadik helyen, a NÉGYES+ nyereményre jogosító 

nyerő kombinációk az első helyezett lónak és a második helyezett lónak a harmadik 

helyezett lovak közül kettővel alkotott kombinációi.” 

- ugyanazon négy ló minden kombinációjában, a helyezési sorrendnek pontosan 

megfelelő variációkra fizetett nyeremény nem lehet alacsonyabb a helyezési sorrendnek 

nem pontosan megfelelő variációkra fizetett nyeremény négyszeresénél. 

Ha ez a feltétel a meghatározott nyereményszámítási szabályok alkalmazásával nem 

teljesül, a NÉGYES+ teljes felosztandó nyereményalapját egységesen elosztják valamennyi 

nyerő variáció között úgy, hogy a helyezési sorrendnek pontosan megfelelő variációkon 

elért találatokra négyszeres szorzót, a helyezési sorrendnek nem pontosan megfelelő 

variációkon elért találatokra pedig egyszeres szorzót alkalmaznak. Utóbbi nyeremény a 

négy ló helyezési sorrendjének nem pontosan megfelelő variációk „alapnyereménye”. 

Így, a helyezési sorrendnek megfelelő variációkra fizetett nyeremény az ugyanazon négy ló 

helyezési sorrendjének nem pontosan megfelelő variációkra fizetett alapnyeremény 

négyszeresének felel meg. 

II.74.26. A BÓNUSZ nyeremények minimális aránya 

a) A BÓNUSZ nyeremény vagy – ha több ilyen is van – a BÓNUSZ nyeremények egyike sem 

lehet nagyobb a helyezési sorrendnek nem pontosan megfelelő NÉGYES+ kombinációkra 

fizetett nyeremény egynegyedénél, vagy – több ilyen estében – a helyezési sorrendnek nem 

pontosan megfelelő NÉGYES+ kombinációkra fizetett nyeremények egynegyedénél. 

b) Ha ez a feltétel a meghatározott nyereményszámítási szabályok alkalmazásával nem 

teljesül, akkor a nyeremények megállapítása a következők szerint történik: 

c) A BÓNUSZ nyereményalapja hozzáadódik a helyezési sorrendnek pontosan megfelelő 

NÉGYES+ nyereményalapjához, amellyel így közös nyereményalapot képez. 

d) A helyezési sorrendnek nem megfelelő NÉGYES+ kombinációkon elért legtöbb téttel 

megtett találatok számát megszorozzák 4-gyel. Az így kapott számot azután megszorozzák 

a helyezési sorrendnek nem pontosan megfelelő különböző nyerő NÉGYES+ kombinációk 



72 

számával. A kapott számhoz hozzáadják a BÓNUSZ kombináción, vagy esetleg 

kombinációkon kialakult találatok számát. 

e) A nyereményalapnak a kapott végeredmény arányában történő felosztása határozza meg az 

egységes BÓNUSZ nyereményt. A helyezési sorrendnek nem pontosan megfelelő legtöbb 

téttel megtett NÉGYES+ kombinációkra fizetett nyeremény így a BÓNUSZ nyeremény 

négyszeresének felel meg. 

f) A helyezési sorrendnek nem pontosan megfelelő NÉGYES+ kombináción elért találatok 

számát a BÓNUSZ nyeremény 4-szeresével megszorozva adja meg a többi helyezési 

sorrendnek nem pontosan megfelelő NÉGYES+ kombinációk nyereményalapját, amely a 

többi helyezési sorrendnek nem pontosan megfelelő NÉGYES+ nyeremény kiszámításának 

alapját képezi. 

II.75. MULTI fogadás 

II.75.1. A MULTI fogadás fogalma, meghatározása 

A MULTI fogadásnál egy adott versenyben négy, öt, hat vagy hét lovat kell helyezési 

sorrendjük nélkül megjátszani. 

A MULTI fogadás akkor nyer, ha a négy kiválasztott ló mindegyike, vagy a választott számú 

ló közül négy a verseny első négy helyén belül végez, függetlenül azok helyezési sorrendjétől. 

A fogadók MULTI fogadásaikat a következő egyszeri kombinációk formájában köthetik meg: 

- négy lóra MULTI 4 fogadásban; 

- öt lóra MULTI 5 fogadásban; 

- hat lóra MULTI 6 fogadásban; 

- hét lóra MULTI 7 fogadásban; 

II.75.2. A MULTI fogadás szabályai  

A MULTI fogadás szabályai minden versenyfajtánál egyformák. 

II.75.3. MULTI fogadásnál indulók minimális száma 

MULTI fogadás minden olyan versenyben lehetséges, melyben legalább 12 lovat jeleztek 

hivatalosan indulónak, és legalább 10 ló volt ténylegesen indultnak tekinthető. 

II.75.4. Sorrend szerinti fogadás 

MULTI fogadások során ez a fogadás típus nem lehetséges. 

II.75.5. Kombinált fogadás 

A fogadók MULTI 4, MULTI 5, MULTI 6 vagy MULTI 7 fogadásaikat „teljes mezőny”, 

„részmezőny” vagy „kombinált” formulákban is megköthetik. 
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II.75.6. MULTI 4 fogadás:  

A MULTI 4 kombinált formulák magukban foglalják az összes olyan MULTI 4 fogadást, 

amelyek a fogadó által választott számú ló egymás közötti, négyes alapú kombinációit 

tartalmazzák. 

Ha a fogadó K számú lovat választ ki, formulája: 

K x (K-1) x (K-2) x (K-3)

24
 egyszeri MULTI 4 kombinációt foglal magában. 

II.75.7. MULTI 5 fogadás: 

A MULTI 5 kombinált formulák magukban foglalják az összes olyan MULTI 5 fogadást, 

amelyek a fogadó által választott számú ló egymás közötti, ötös alapú kombinációit 

tartalmazzák. 

Ha a fogadó K számú lovat választ ki, formulája: 

K x (K-1) x (K-2) x (K-3) x (K-4)

120
 egyszeri MULTI 5 kombinációt foglal magában. 

II.75.8. MULTI 6 fogadás: 

A MULTI 6 kombinált formulák magukban foglalják az összes olyan MULTI 6 fogadást, 

amelyek a fogadó által választott számú ló egymás közötti, hatos alapú kombinációit 

tartalmazzák. 

Ha a fogadó K számú lovat választ ki, formulája: 

K x (K-1) x (K-2) x (K-3) x (K-4) x (K-5)

720
 egyszeri MULTI 6 kombinációt foglal magában 

II.75.9. MULTI 7 fogadás: 

A MULTI 7 kombinált formulák magukban foglalják az összes olyan MULTI 7 fogadást, 

amelyek a fogadó által választott számú ló egymás közötti, hetes alapú kombinációit 

tartalmazzák. 

Ha a fogadó K számú lovat választ ki, formulája: 

K x (K-1) x (K-2) x (K-3) x (K-4) x (K-5) x (K-6)

5040
 egyszeri MULTI 7 kombinációt foglal magában. 

II.75.10. Mezőnyfogadás lehetősége  

II.75.10.1.  MULTI 4 fogadás: 

a) A „három ló mezőnyre” formulák MULTI 4 kötésben minden olyan fogadást magukban 

foglalnak, amelyek a fogadó által kijelölt három alap lónak a hivatalosan indulónak jelentett 

összes többi lóval (három alap ló teljes mezőnyre), vagy e lovak egy meghatározott részével 

(három alap ló részmezőnyre) alkotott kombinációját tartalmazzák. 

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

(N-3) egyszeri MULTI 4 kombinációt foglal magában. 

Ha a fogadó P számú lovat választott ki, a „három alap ló részmezőnyre” formula P egyszeri 

MULTI 4 kombinációt foglal magában. 
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b) A „két ló mezőnyre” formulák MULTI 4 kötésben minden olyan fogadást magukban 

foglalnak, amelyek a fogadó által kijelölt két alap lónak a hivatalosan indulónak jelentett 

összes többi lóval (két alap ló teljes mezőnyre), vagy e lovak egy meghatározott részével 

(két alap ló részmezőnyre) alkotott kombinációját tartalmazzák. 

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

formula:
(N – 2) X (N – 3)

2
 egyszeri MULTI 4 kombinációt foglal magában. 

Ha a fogadó P számú lovat választott ki, a „két alap ló részmezőnyre” formula: 

𝑃𝑥(𝑃−1)𝑥(𝑃−2)

2
 egyszeri MULTI 4 kombinációt foglal magában. 

c) Az „egy ló mezőnyre” formulák MULTI 4 kötésben minden olyan fogadást magukban 

foglalnak, amelyek a fogadó által kijelölt alap lónak a hivatalosan indulónak jelentett összes 

többi lóval (egy alap ló teljes mezőnyre), vagy e lovak egy meghatározott részével (egy alap 

ló részmezőnyre) alkotott kombinációját tartalmazzák. 

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

(N-1) x (N-2) x (N-3)

6
 egyszeri MULTI 4 kombinációt foglal magában. 

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

P x (P – 1) x (P -2)

6
 egyszeri MULTI 4 kombinációt foglal magában. 

II.75.10.2.  MULTI 5 fogadás: 

a) A „négy ló mezőnyre” formulák MULTI 5 kötésben minden olyan fogadást magukban 

foglalnak, amelyek a fogadó által kijelölt négy alap lónak a hivatalosan indulónak jelentett 

összes többi lóval (négy alap ló teljes mezőnyre), vagy e lovak egy meghatározott részével 

(négy alap ló részmezőnyre) alkotott kombinációját tartalmazzák. 

Ha a versenyen hivatalosan N számú ló indul, a „négy alap ló teljes mezőnyre” formula (N-

4) egyszeri MULTI 5 kombinációt foglal magában. 

Ha a fogadó P számú lovat választott ki, a „négy alap ló részmezőnyre” formula P egyszeri 

MULTI 5 kombinációt foglal magában. 

b) A „három ló mezőnyre” formulák MULTI 5 kötésben minden olyan fogadást magukban 

foglalnak, amelyek a fogadó által kijelölt három alap lónak a hivatalosan indulónak jelentett 

összes többi lóval (három alap ló teljes mezőnyre), vagy e lovak egy meghatározott részével 

(három alap ló részmezőnyre) alkotott kombinációját tartalmazzák. 

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

(𝑁−3)𝑥(𝑁−4)

2
 egyszeri MULTI 5 kombinációt foglal magában. 

Ha a fogadó P számú lovat választ ki, a „három alap ló részmezőnyre” formula: 

P x (P – 1)

2
 egyszeri MULTI 5 kombinációt foglal magában. 
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c) A „két ló mezőnyre” formulák MULTI 5 kötésben minden olyan fogadást magukban 

foglalnak, amelyek a fogadó által kijelölt két alap lónak a hivatalosan indulónak jelentett 

összes többi lóval (két alap ló teljes mezőnyre), vagy e lovak egy meghatározott részével 

(két alap ló részmezőnyre) alkotott kombinációját tartalmazzák. 

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

(N-2) x (N-3) x (N-4)

6
 egyszeri MULTI 5 kombinációt foglal magában. 

Ha a fogadó P számú lovat választott ki, a „két alap ló részmezőnyre” formula: 

P x (P – 1) x (P -2)

6
 egyszeri MULTI 5 kombinációt foglal magában. 

d) Az „egy ló mezőnyre” formulák MULTI 5 kötésben minden olyan fogadást magukban 

foglalnak, amelyek a fogadó által kijelölt alap lónak a hivatalosan indulónak jelentett összes 

többi lóval (egy alap ló teljes mezőnyre), vagy e lovak egy meghatározott részével (egy alap 

ló részmezőnyre) alkotott kombinációját tartalmazzák. 

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

(N-1) x (N-2) x (N-3) x (N-4)

24
 egyszeri MULTI 5 kombinációt foglal magában. 

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

P x (P – 1) x (P -2) x (P 3)

24
 egyszeri MULTI 5 kombinációt foglal magában. 

II.75.10.3.  MULTI 6 fogadás: 

a) Az „öt ló mezőnyre” formulák MULTI 6 kötésben minden olyan fogadást magukban 

foglalnak, amelyek a fogadó által kijelölt öt alap lónak a hivatalosan indulónak jelentett 

összes többi lóval (öt alap ló teljes mezőnyre), vagy e lovak egy meghatározott részével (öt 

alap ló részmezőnyre) alkotott kombinációját tartalmazzák. 

Ha a versenyen hivatalosan N számú ló indul, az „öt alap ló teljes mezőnyre” formula (N-

5) egyszeri MULTI 6 kombinációt foglal magában. 

Ha a fogadó P számú lovat választott ki, az „öt alap ló részmezőnyre” formula P egyszeri 

MULTI 6 kombinációt foglal magában. 

b) A „négy ló mezőnyre” formulák MULTI 6 kötésben minden olyan fogadást magukban 

foglalnak, amelyek a fogadó által kijelölt négy alap lónak a hivatalosan indulónak jelentett 

összes többi lóval (négy alap ló teljes mezőnyre), vagy e lovak egy meghatározott részével 

(négy alap ló részmezőnyre) alkotott kombinációját tartalmazzák. 

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

(N -4) x (N-5)

2
 egyszeri MULTI 6 kombinációt foglal magában. 

Ha a fogadó P számú lovat választott ki, a „négy alap ló részmezőnyre” formula 

P x (P – 1)

2
 egyszeri MULTI 6 kombinációt foglal magában. 
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c) A „három ló mezőnyre” formulák MULTI 6 kötésben minden olyan fogadást magukban 

foglalnak, amelyek a fogadó által kijelölt három alap lónak a hivatalosan indulónak jelentett 

összes többi lóval (három alap ló teljes mezőnyre), vagy e lovak egy meghatározott részével 

(három alap ló részmezőnyre) alkotott kombinációját tartalmazzák. 

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

(N – 3) x (N – 4) x (N – 5)

6
 egyszeri MULTI 6 kombinációt foglal magában. 

Ha a fogadó P számú lovat választott ki, a „három alap ló részmezőnyre” formula 

P x (P – 1) x (P -2)

6
 egyszeri MULTI 6 kombinációt foglal magában. 

d) A „két ló mezőnyre” formulák MULTI 6 kötésben minden olyan fogadást magukban 

foglalnak, amelyek a fogadó által kijelölt két alap lónak a hivatalosan indulónak jelentett 

összes többi lóval (két alap ló teljes mezőnyre), vagy e lovak egy meghatározott részével 

(két alap ló részmezőnyre) alkotott kombinációját tartalmazzák. 

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

(N- 2) x (N – 3) x (N – 4) x (N – 5)

24
 egyszeri MULTI 6 kombinációt foglal magában. 

Ha a fogadó P számú lovat választott ki, a „két alap ló részmezőnyre” formula: 

𝑃𝑥(𝑃−1)𝑥(𝑃−2)𝑥(𝑃−3)

24
 egyszeri MULTI 6 kombinációt foglal magában. 

e) Az „egy ló mezőnyre” formulák MULTI 6 kötésben minden olyan fogadást magukban 

foglalnak, amelyek a fogadó által kijelölt alap lónak a hivatalosan indulónak jelentett összes 

többi lóval (egy alap ló teljes mezőnyre), vagy e lovak egy meghatározott részével (egy alap 

ló részmezőnyre) alkotott kombinációját tartalmazzák. 

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

(N -1) x (N -2) x (N – 3) x (N – 4) x (N – 5)

120
 egyszeri MULTI 6 kombinációt foglal magában. 

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

P x (P – 1) x (P -2) x (P – 3) x (P – 4)

120
 egyszeri MULTI 6 kombinációt foglal magában. 

II.75.10.4.  MULTI 7 fogadás: 

a) A „hat ló mezőnyre” formulák MULTI 7 kötésben minden olyan fogadást magukban 

foglalnak, amelyek a fogadó által kijelölt hat alap lónak a hivatalosan indulónak jelentett 

összes többi lóval (hat alap ló teljes mezőnyre), vagy e lovak egy meghatározott részével 

(hat alap ló részmezőnyre) alkotott kombinációját tartalmazzák. 

Ha a versenyen hivatalosan N számú ló indul, a „hat alap ló teljes mezőnyre” formula (N-

6) egyszeri MULTI 7 kombinációt foglal magában. 

Ha a fogadó P számú lovat választott ki, a „hat alap ló részmezőnyre” formula P egyszeri 

MULTI 7 kombinációt foglal magában. 
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Az „öt ló mezőnyre” formulák MULTI 7 kötésben minden olyan fogadást magukban 

foglalnak, amelyek a fogadó által kijelölt öt alap lónak a hivatalosan indulónak jelentett 

összes többi lóval (öt alap ló teljes mezőnyre), vagy e lovak egy meghatározott részével (öt 

alap ló részmezőnyre) alkotott kombinációját tartalmazzák. 

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

(N-5) x (N-6)

2
 egyszeri MULTI 7 kombinációt foglal magában. 

Px(P-1)

2
 egyszeri MULTI 7 kombinációt foglal magában. 

A „négy ló mezőnyre” formulák „7-os MULTI” kötésben minden olyan fogadást magukban 

foglalnak, amelyek a fogadó által kijelölt négy alap lónak a hivatalosan indulónak jelentett 

összes többi lóval (négy alap ló teljes mezőnyre), vagy e lovak egy meghatározott részével 

(négy alap ló részmezőnyre) alkotott kombinációját tartalmazzák. 

 
(N-4) x (N-5) x (N 6)

6
egyszeri MULTI 7 kombinációt foglal magában. 

P x (P-1) x (P-2)

6
egyszeri MULTI 7 kombinációt foglal magában. 

(N-3) x (N-4) x (N-5) x (N-6)

24
egyszeri MULTI 7 kombinációt foglal magában. 

P x (P-1) x (P-2) x (P-3)

24
egyszeri MULTI 7 kombinációt foglal magában. 

(N-2) x (N-3) x (N-4) x (N-5) x (N-6)

120
egyszeri MULTI 7 kombinációt foglal magában. 

P x (P-1) x (P-2) x (P-3) x (P-4)

120
egyszeri MULTI 7 kombinációt foglal 

magában.
(N-1) x (N-2) x (N-3) x (N-4) x (N-5) x (N-6)

720
egyszeri MULTI 7 kombinációt foglal magában. 

P x (P-1) x (P-2) x (P-3) x (P-4) x (P-5)

720
egyszeri MULTI 7 kombinációt foglal magábanTartalék ló 

használata 

Az MULTI fogadás esetében a fogadók tartalék lovat nem használhatják. 

II.75.12. Nem induló lovak általános meghatározása 

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

nem vesz részt. 

II.75.13. Nem induló lovak kezelése az adott verseny startja után 

a) Visszafizetés MULTI 4 fogadás esetében 

Minden olyan négy ló kombinációjából álló MULTI 4 fogadás összegét visszafizetik, 

amelynek esetében a kiválasztott lovak közül egy vagy több nem vett részt az adott 

versenyen. 

b) Visszafizetés MULTI 5 fogadás esetén 

Minden olyan öt ló kombinációjából álló MULTI 5 fogadás összegét visszafizetik, 

amelynek esetében a kiválasztott lovak közül kettő vagy több nem vett részt az adott 

versenyen. 
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Az egy nem induló lovat tartalmazó öt lovas MULTI 5 kombinációk négy lóból álló MULTI 

4 fogadásként kerülnek elbírálásra. 

c) Visszafizetés MULTI 6 fogadás esetén 

Minden olyan hat ló kombinációjából álló MULTI 6 fogadás összegét visszafizetik, 

amelynek estében a kiválasztott lovak közül három vagy több nem vett részt az adott 

versenyen. 

Az egy nem induló lovat tartalmazó hatos MULTI 6 kombinációk öt lóból álló MULTI 5 

fogadásként kerülnek elbírálásra. 

A két nem induló lovat tartalmazó hatos MULTI 6 kombinációk négy lóból álló MULTI 4 

fogadásként kerülnek elbírálásra. 

d) Visszafizetés MULTI 7 fogadás esetén 

Minden olyan hét ló kombinációjából álló MULTI 7 fogadás összegét visszafizetik, 

amelynek esetében a kiválasztott lovak közül négy vagy több nem vett részt az adott 

versenyen. 

Az egy nem induló lovat tartalmazó hetes MULTI 7 kombinációk hat lóból álló MULTI 6 

fogadásként kerülnek elbírálásra. 

A két nem induló lovat tartalmazó hetes MULTI 7 kombinációk öt lóból álló MULTI 5 

fogadásként kerülnek elbírálásra. 

A három nem induló lovat tartalmazó hetes MULTI 7 kombinációk négy lóból álló MULTI 

4 fogadásként kerülnek elbírálásra. 

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

tíznél kevesebb ló indul. 

II.75.14. MULTI fogadás alaptétje 

400 Ft 

II.75.15. MULTI fogadás legkisebb értéke 

400 Ft 

II.75.16. MULTI fogadás legnagyobb értéke 

64 800 Ft 

II.75.17. MULTI fogadás léptetése 

400 Ft 

II.75.18. A MULTI fogadáshoz tartozó fogadószelvény tartalmi elemeinek és formájának 

meghatározása 

A MULTI fogadás fogadó szelvénye és a tartalmak jelentése megegyezik az általános részben 

leírtakkal. 



79 

II.75.19. Számszerűsíthető esélyek 

Lásd 3. melléklet. 

II.75.20. Nyerő osztály 

A MULTI fogadásnál négy nyerő osztály van.  

II.75.21. A MULTI fogadás nyereményalap felosztása 

A MULTI fogadásnál a nyereményalap a hivatalosan elsőnek, másodiknak, harmadiknak és 

negyediknek helyezett lovakat egy fogadásban tartalmazó fogadások között oszlik meg. 

Normál befutó és holtverseny esetén, a felosztandó nyereményalapot egységesen szétosztják 

valamennyi nyerő MULTI kombináció között oly módon, hogy: 

a) a MULTI 7 fogadáson elért találatok számára hármas szorzót alkalmaznak; 

b) a MULTI 6 fogadáson elért találatok számára hetes szorzót alkalmaznak; 

c) a MULTI 5 fogadáson elért találatok számára huszonegyes szorzót alkalmaznak; 

d) a MULTI 4 fogadáson elért találatok számára százötös szorzót alkalmaznak; 

II.75.22. Nyereményalap felosztása, ha az adott versenyben nincs nyerő találat 

Amennyiben a nyereményre jogosító nyerőkombinációkon nincs találat, akkor a fogadás 

szervező a MULTI fogadás teljes nyereményalapját az „Általános rész”-ben leírt nyeremény 

halmozódás szabályai szerint kezeli. 

II.75.23. Holtverseny 

Az adott versenyben, holtverseny esetén a nyerő kombinációkat a 4. melléklet tartalmazza. 

II.75.24. Holtverseny esetén a nyereményalap felosztása 

Az adott versenyben holtverseny esetén a nyereményalap felosztását a 4. melléklet tartalmazza. 

II.75.25. MULTI nyeremények kiszámítása 

a) A befizetett tétösszeg meghatározott százalékára vonatkozó levonást, levonják a befizetett 

tétösszegből. A maradék összeg a felosztandó nyereményalap. A nyeremények kiszámítása 

a következőképpen történik: 

Normál helyezés és holtverseny esetén, a felosztandó nyereményalapot egységesen 

szétosztják valamennyi nyerő MULTI kombináció között oly módon, hogy: 

- a MULTI 7 fogadáson elért találatok számára hármas szorzót alkalmaznak; 

- a MULTI 6 fogadáson elért találatok számára hetes szorzót alkalmaznak; 

- a MULTI 5 fogadáson elért találatok számára huszonegyes szorzót alkalmaznak; 

- a MULTI 4 fogadáson elért találatok számára százötös szorzót alkalmaznak; 

Az így kapott nyereményhányad alkotja a MULTI fogadás egyes nyereménykategóriáira 

vonatkozó alapnyereményt, figyelemmel a Minimális nyereménynél leírtakra is. 

b) A MULTI 7 kombinációra fizetett nyeremény tehát az alapnyeremény háromszorosának 

felel meg. 
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A MULTI 6 kombinációra fizetett nyeremény tehát az alapnyeremény hétszeresének felel 

meg. 

A MULTI 5 kombinációra fizetett nyeremény tehát az alapnyeremény 

huszonegyszeresének felel meg. 

A MULTI 4 kombinációra fizetett nyeremény tehát az alapnyeremény százötszörösének 

felel meg. 

II.75.26. Minimális nyeremény  

a) Ha a nyereményszámítások általános leírásánál meghatározott szabályok alkalmazása esetén 

a MULTI 7 fogadásra fizetendő nyeremény nem éri el a 1Ft-ot, akkor az az 1,1 Ft-os 

fogadási alapegységre számított nyeremény alapján történik, az adott versenyre vonatkozó 

nyereményszámítások végén megmaradt kerekítések elhagyásával. 

Ha az adott nyeremény ezek után sem éri el a 1Ft-ot, akkor a felosztandó nyereményalapot 

a MULTI 7 kombinációkra vonatkozó 1Ft-os kifizetések összegével csökkentik. 

b) AMULTI 6, MULTI 5, és MULTI 4, kombinációk nyereményének kiszámítása ebben az 

esetben a következőképpen történik. 

A MULTI 7 kombinációkra vonatkozó 1Ft-os kifizetésekkel csökkentett felosztandó 

nyereményalapot egységesen elosztják a MULTI 6 , a MULTI 5 és a MULTI 4 nyerő 

kombinációi között oly módon, hogy: 

- a MULTI 6 fogadáson elért találatokra egyszeres szorzót alkalmaznak; 

- a MULTI 5 fogadáson elért találatokra hármas szorzót alkalmaznak; 

- a MULTI 4 fogadáson elért találatokra tizenötös szorzót alkalmaznak; 

Az így kapott összeg alkotja a MULTI 6 kombináció nyereményét, az e fejezet c) 

bekezdésére is figyelemmel. 

A MULTI 5 kombinációra fizetett nyeremény a MULTI 6 nyeremény háromszorosának 

felel meg. 

A MULTI 4 kombinációra fizetett nyeremény a MULTI 6 nyeremény tizenötszörösének 

felel meg. 

Ha az adott nyeremény ezek után sem éri el a 1Ft-ot, akkor a felosztandó nyereményalapot 

a MULTI 7 kombinációkra vonatkozó 1Ft-os kifizetések összegével csökkentik. 

Ha a fent említett szabályok alkalmazása esetén a MULTI 6 fogadásra fizetendő nyeremény 

nem éri el a 1Ft-ot, akkor a számítás 1,1 Ft-os fogadási alapegységre számított nyeremény 

alapján történik, az adott versenyre vonatkozó nyereményszámítások végén megmaradt 

kerekítések elhagyásával. 

Ha az így kapott nyeremény még mindig nem éri el a 1Ft-ot, akkor a – fenti a) bekezdés 

rendelkezéseinek alkalmazása eredményeképpen kapott – felosztandó nyereményalapot a 

MULTI 6 kombinációkra vonatkozó 1,1Ft-os kifizetések összegével csökkentik. 

c) A MULTI 5 és MULTI 4 kombinációk nyereményének kiszámítása a következőképpen 

történik: 
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A MULTI 7 kombinációkra vonatkozó 1Ft-os kifizetésekkel és a MULTI 6 kombinációkra 

vonatkozó 1,1 Ft-os kifizetésekkel csökkentett felosztandó nyereményalapot egységesen 

elosztják a MULTI 5 és a MULTI 4 nyerő kombinációi között oly módon, hogy: 

- a MULTI 5 fogadáson elért találatokra egyszeres szorzót alkalmaznak; 

- a MULTI 4 fogadáson elért találatokra ötös szorzót alkalmaznak; 

- Az így kapott összeg alkotja a MULTI 5 kombináció nyereményét, az e fejezet d) 

bekezdésére is figyelemmel. 

- A MULTI 4 kombinációra fizetett nyeremény pedig ennek megfelelően a MULTI 5 

nyeremény ötszörösének felel meg. 

Ha a fent említett szabályok alkalmazása esetén a MULTI 5 fogadásra fizetendő nyeremény 

nem éri el az 1,2 Ft-ot, akkor a számítás 1,1 Ft-os fogadási alapegységre számított 

nyeremény alapján történik, az adott versenyre vonatkozó nyereményszámítások végén 

megmaradt kerekítések elhagyásával.  

Ha az így kapott nyeremény még mindig nem éri el az 1,2Ft-ot, akkor a – fenti a) és b) 

bekezdés rendelkezéseinek alkalmazása eredményeképpen kapott – felosztandó 

nyereményalapot a MULTI 5 kombinációkra vonatkozó 1,2 Ft-os kifizetések összegével 

csökkentik. 

d) A MULTI 4 kombináció nyereményének kiszámítása a következőképpen történik: 

A MULTI 7 kombinációkra vonatkozó 1Ft-os kifizetésekkel, a MULTI 6 kombinációkra 

vonatkozó 1,1 Ft-os kifizetésekkel, valamint a MULTI 5 kombinációkra vonatkozó 1,2 Ft-

os kifizetésekkel csökkentett felosztandó nyereményalapot egységesen elosztják az összes 

nyerő MULTI 4 kombináció között. 

Az így kapott összeg alkotja a MULTI 4 kombináció nyereményét. 

Ha a fent említett szabályok alkalmazása esetén a MULTI 4 fogadásra fizetendő nyeremény 

nem éri el az 1,3 Ft-ot, akkor a számítás 1,1 Ft-os fogadási alapegységre számított 

nyeremény alapján történik, az adott versenyre vonatkozó nyereményszámítások végén 

megmaradt kerekítések elhagyásával. 

Ha a nyeremény még mindig nem éri el az 1,3 Ft-ot, akkor az alábbiak szerint kell eljárni: 

Ha a kifizetések teljes összege meghaladja a felosztandó nyereményalap, adott esetben a 

verseny nyereményszámításai végén megmaradó kerekítésekkel megnövelt összegét, 

Fogadásszervező a fogadások hozamának lefaragásával végrehajtott kiegészítésre is 

figyelemmel, dönthet a vonatkozó fogadások visszafizetéséről. 

II.76. ÖTÖSBEFUTÓ fogadás 

II.76.1. AZ ÖTÖSBEFUTÓ fogadás fogalma, meghatározása 

A hivatalos programban megjelölt egyes versenyekre ÖTÖSBEFUTÓ elnevezésű fogadások 

szervezhetők. 

Az ÖTÖSBEFUTÓ fogadásnál, egy adott versenyben öt lovat kell befutási sorrendjük szerint 

megjátszani. 
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Az ÖTÖSBEFUTÓ fogadás akkor nyer, ha az öt kiválasztott ló közül legalább három, a verseny 

első három helyén belül végez. 

A fogadásra „pontos befutási sorrend szerinti ÖTÖSBEFUTÓ” nyeremény fizetendő, ha az öt 

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

meghatározott befutási sorrendje megegyezik a verseny hivatalos befutási sorrendjével. 

A fogadásra „nem pontos befutási sorrend szerinti ÖTÖSBEFUTÓ” nyeremény fizetendő, ha 

az öt ló fogadó által meghatározott befutási sorrendje nem egyezik meg a verseny hivatalos 

befutási sorrendjével. 

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

által meghatározott egymáshoz viszonyított befutási 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. 

Hasonlóképpen, minden olyan öt lóból álló kombinációra, amelyből három ló, az adott három 

ló fogadó által meghatározott egymáshoz viszonyított befutási 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. 

II.76.2. AZ ÖTÖSBEFUTÓ fogadás szabályai  

Az ÖTÖSBEFUTÓ fogadás szabályai minden versenyfajtánál egyformák. 

II.76.3. Az ÖTÖSBEFUTÓ fogadásnál indulók minimális száma 

ÖTÖSBEFUTÓ fogadás minden olyan versenyben lehetséges, melyben legalább 10 lovat 

jeleztek hivatalosan indulónak és legalább 10 ló volt ténylegesen indultnak tekinthető.. 

II.76.4. Sorrend szerinti fogadás 

Az ÖTÖSBEFUTÓ fogadások során ez a fogadás típus lehetséges. 

II.76.5. Kombinált fogadás 

Az ÖTÖSBEFUTÓ Fogadás esetében kombinált fogadás nem lehetséges. 

II.76.6. Mezőnyfogadás lehetősége  

A mezőnyfogadás ÖTÖSBEFUTÓ esetében nem lehetséges 

II.76.7. Tartalék ló, Smart használata 

Az ÖTÖSBEFUTÓ fogadásnál a fogadók a tartalék lovat használhatják fogadásaik során. Az 

ÖTÖSBEFUTÓ játék esetében a SMART gépi játék nem lehetséges. 

II.76.8. Nem induló lovak általános meghatározása 

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

nem vesz részt. 
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II.76.9. Nem induló lovak kezelése az adott verseny startja után 

a) Valamennyi ÖTÖSBEFUTÓ kombinációra kötött fogadási összeg visszafizetésre kerül, 

amelyek esetében az öt kiválasztott ló közül legalább három nem indul. 

b) Azok az ÖTÖSBEFUTÓ kombinációk, amelyek esetében az öt kiválasztott ló közül kettő 

nem indul, négyszeres „BÓNUSZ 3” nyereményre jogosítanak, feltéve, hogy a versenyen 

részt vett többi három ló a verseny első három helyezettjeként ért célba, függetlenül az 

egymáshoz viszonyított befutási sorrendjüktől. 

c) Azok az ÖTÖSBEFUTÓ kombinációk, amelyek esetében az öt kiválasztott ló közül egy ló 

nem indul, négyszeres „BÓNUSZ 4” nyereményre jogosítanak, feltéve, hogy a versenyen 

részt vett többi négy ló a verseny első négy helyezettjeként ért célba, függetlenül az 

egymáshoz viszonyított befutási sorrendjüktől. 

d) Azok az ÖTÖSBEFUTÓ kombinációk, amelyek esetében az öt kiválasztott ló közül egy ló 

nem indul, kétszeres „BÓNUSZ 3” nyereményre jogosítanak, feltéve, hogy a versenyen 

részt vett lovak közül három a verseny első három helyén ért célba, függetlenül az 

egymáshoz viszonyított befutási sorrendjüktől. 

e) Valamennyi, ÖTÖSBEFUTÓ fogadásra kötött fogadási összeg visszafizetésre kerül, ha az 

adott versenyben ténylegesen 10-nél kevesebb ló indult. 

II.76.10. Az ÖTÖSBEFUTÓ fogadás alaptétje 

400 Ft 

II.76.11. Az ÖTÖSBEFUTÓ fogadás legkisebb értéke 

400 Ft 

II.76.12. Az ÖTÖSBEFUTÓ fogadás legnagyobb értéke 

400 Ft 

II.76.13. Az ÖTÖSBEFUTÓ fogadás léptetése 

A léptetés nem lehetséges 

II.76.14. Az ÖTÖSBEFUTÓ fogadás minimum nyereménye 

400 Ft 

II.76.15. Az ÖTÖSBEFUTÓ fogadáshoz tartozó fogadószelvény tartalmi elemeinek és 

formájának meghatározása 

Az ÖTÖSBEFUTÓ fogadás fogadószelvénye és a tartalmak jelentése megegyezik az általános 

részben leírtakkal. 

II.76.16. Számszerűsíthető esélyek 

Lásd 3. melléklet. 

II.76.17. Az ÖTÖSBEFUTÓ fogadás nyereményalap felosztása 

Az ÖTÖSBEFUTÓ fogadás „pontos befutási sorrend szerinti” nyereményalapja a hivatalosan 

elsőnek, másodiknak, harmadiknak, negyediknek és ötödiknek helyezett lovakat egy 

fogadásban tartalmazó fogadások között oszlik meg.  
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Amennyiben az ÖTÖSBEFUTÓ fogadásban érintett valamely versenyen, az első öt helyen 

végzett öt ló „pontos befutási sorrend szerinti” variációra, vagy holtverseny esetén az első öt 

helyen helyezett lovak egyik kombinációjában, a „pontos befutási sorrend szerinti” variációra 

egyetlen fogadást sem kötöttek, akkor az ÖTÖSBEFUTÓ fogadás, „pontos befutási sorrend 

szerinti” nyereményalapja a következő olyan futam ÖTÖSBEFUTÓ „pontos befutási sorrend 

szerinti” nyereményalapjához adódik, mely futamban ez a fogadás típus lehetséges. 

Szintén a következő fogadási ajánlatban szereplő futam ÖTÖSBEFUTÓ „pontos befutási 

sorrend szerinti” nyereménylapjához adódik a „nem pontos befutási sorrend szerinti” 

ÖTÖSBEFUTÓ nyereményalapja, amennyiben az első öt helyen végzett ló „nem pontos 

befutási sorrend szerinti” variációira, vagy holtverseny esetén, az első öt helyen helyezett ló 

egyik kombinációjának „nem pontos befutási sorrend szerinti” variációira egyetlen fogadást 

sem kötöttek. Holtverseny esetén, ha a nyerő „BÓNUSZ 4” kombinációk egyikén egyetlen 

találat sem született, akkor az adott kombinációra eső felosztandó nyeremény-részt egyenlő 

arányban a többi nyerő „BÓNUSZ 4” kombináció között osztják szét. 

Amennyiben egyetlen nyerő „BÓNUSZ 4” kombináción sem született találat, akkor a 

„BÓNUSZ 4” nyereményalap teljes összegét a „BÓNUSZ 3” nyeremények megállapítására 

használják fel. Holtverseny esetén, ha a nyerő „BÓNUSZ 3” kombinációk egyikén egyetlen 

találat sem született, akkor az adott kombinációra eső felosztandó nyeremény-részt egyenlő 

arányban a többi nyerő „BÓNUSZ 3” kombináció között osztják szét. 

Amennyiben egyetlen nyerő „BÓNUSZ 3” kombináción sem született találat, akkor a 

„BÓNUSZ 3” nyereményalap teljes összegét a „BÓNUSZ 4” nyeremények megállapítására 

használják fel. 

Amennyiben az ÖTÖSBEFUTÓ nyereményre jogosító nyerő kombinációk egyikén sincs 

találat, azaz: 

- sem a „pontos befutási sorrend szerint”,  

- sem a „nem pontos befutási sorrend szerint”, 

- sem a „BÓNUSZ 4”,  

- sem a „BÓNUSZ 3” esetében, 

akkor az ÖTÖSBEFUTÓ fogadás teljes nyereményalapja, a következő olyan futam „pontos 

befutási sorrend szerinti” ÖTÖSBEFUTÓ nyereményalapjához adódik, mely futamban ez a 

fogadás típus lehetséges. 

II.76.18. Nyereményalap halmozódása 

Amennyiben a nyereményre jogosító nyerő kombinációkon nincs találat, akkor azt a 

Fogadásszervező, a „Az ÖTÖSBEFUTÓ nyeremények kiszámítása” pontban leírtak szerint 

kezeli.  

Ha egy versenyben a „pontos befutási sorrend szerinti” nyerő kombinációt nem találta el senki, 

tehát találat nem volt, a nyerőosztályra elkülönített összeg, következő olyan futam „pontos 

befutási sorrend szerinti” ÖTÖSBEFUTÓ nyereményalapjához adódik, mely futamban ez a 

fogadás típus lehetséges. 
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A rendelkezésre álló időben, a Fogadásszervező a fogadókat megfelelően tájékoztatja. 

Amennyiben a nyerő kombinációra a fentieknek megfelelően ismételten, vagy folyamatosan 

nincs nyerő találat, a nyerőosztály a fentiek szerint tovább halmozódik. A nyeremények 

halmozódása, annak kezdő időpontjától, egy évig tarthat. 

Amennyiben, 

- a halmozódás kezdő időpontjától számított 1 éven belül tartott utolsó olyan versenyben, 

ahol lehetséges az ÖTÖSBEFUTÓ fogadás típus, 

- vagy az ÖTÖSBEFUTÓ játék, Fogadásszervező általi befejezése esetén az utolsó olyan 

versenyben, ahol lehetséges az ÖTÖSBEFUTÓ fogadás típus, 

- vagy az adott nyerő osztály megszüntetése esetén az utolsó olyan versenyben, ahol 

lehetséges az ÖTÖSBEFUTÓ fogadás típus, 

- vagy minden olyan esetben, amikor a halmozódás nem folytatódhat, az utolsó olyan 

versenyben, ahol lehetséges az ÖTÖSBEFUTÓ fogadás típus, 

sincs nyertes az adott nyerőosztályban, akkor a halmozódás véget ér. A Fogadásszervező a 

halmozott összeget még ugyanezen verseny hivatalos eredménye alapján, a nyertest tartalmazó 

nyerőosztályok nyereményalapjának megemelésére fordítja „AZ ÖTÖSBEFUTÓ 

nyeremények minimális aránya”-ban leírtak figyelembevételével. 

Amennyiben egyik nyerőosztályban sincs nyerő találat, akkor a halmozott összeg a következő 

fogadási ajánlat meghatározott versenyében, a HELY fogadás nyereményalapjához adódik, 

növelve az adott verseny HELY fogadásának nyereményalapját. 

Amennyiben a Fogadásszervező által a fentiekben megjelölt versenyben, HELY fogadási 

formában sincs nyerő kombináció, ez esetben az adott versenyben a HELY 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 HELY fogadási formában az 

ötödiknek helyezett lovat tartalmazzák. Ez a folyamat folytatódik az adott versenyben 

ténylegesen indult és az utolsó helyen befutó lóig. Abban az esetben, ha az adott versenyben 

HELY fogadási formában fogadás nem történt, azaz az adott versenyben az ott ténylegesen 

induló lovak egyikére sem történt fogadás, ez esetben az adott versenyben, minden fogadási 

formában történt összes fogadás közül a fogadásokat lebonyolító számítógépes rendszer 

kisorsol egy nyertes fogadószelvényt.  

II.76.19. Holtverseny 

Az adott versenyben, holtverseny esetén a nyerő kombinációkat a 4. melléklet tartalmazza. 

II.76.20. Holtverseny esetén a nyereményalap felosztása 

Az adott versenyben holtverseny esetén a nyereményalap felosztását a 4. melléklet tartalmazza. 

II.76.21. Az ÖTÖSBEFUTÓ nyeremények kiszámítása 

A feltett tétek összességéből levonásra kerül a vállalati jövedelem, valamint a névértéken 

visszafizetésekre kerülő tétek. Az így kapott összeg alkotja a fogadás felosztandó 
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nyereményalapját. Az így keletkezett felosztandó nyereményalapból a Fogadásszervező 4 

nyerőosztályt alkot. 

1) 20%-át a „pontos befutási sorrend szerinti” nyeremények nyerőosztálya, 

2) 25%-át a „nem pontos befutási sorrend szerinti” nyeremények nyerőosztálya, 

3) 20%-a a BÓNUSZ 4 nyeremények nyerőosztálya, 

4) 35%-a a BÓNUSZ 3 nyeremények nyerőosztálya 

Az ÖTÖSBEFUTÓ fogadásra feltett megemelt, halmozódó nyeremények a „pontos befutási 

sorrend szerinti” nyerőosztályt emelik meg, a felosztandó nyereményalap nyerőosztályokra 

bontását követően. 

Amennyiben „pontos befutási sorrend szerint” nem születik nyerő találat, a nyerőosztályra 

elkülönített összeg a következő olyan futam ÖTÖSBEFUTÓ fogadási típusának „pontos 

befutási sorrend szerinti” nyerőosztályához adódik, mely futamban ez a játék típus lehetséges, 

a nyereményhalmozódás szabályai szerint. 

Amennyiben „nem pontos befutási sorrend szerint” nem születik nyerő találat, a nyerőosztályra 

elkülönített összeg a következő olyan futam ÖTÖSBEFUTÓ fogadás típusának „pontos 

befutási sorrend szerinti” nyerőosztályához adódik, mely futamban ez a játéktípus lehetséges, 

a nyereményhalmozódás szabályai szerint. 

Amennyiben a „BÓNUSZ 4” vagy a „BÓNUSZ 3”, nyerőosztályok valamelyikén nem született 

nyerő találat, a nyerőosztályra elkülönített összeg azon „BÓNUSZ 4” vagy BÓNUSZ 3 

nyerőosztályok között oszlik meg, ahol nyerő találat született, a „AZ ÖTÖSBEFUTÓ 

nyeremények minimális aránya”-ban leírtak figyelembevételével. 

Amennyiben egyik nyerőosztályban sem születik nyerő találat, a nyerőosztályokra elkülönített 

összeg a következő olyan futam ÖTÖSBEFUTÓ fogadási típusának „pontos befutási sorrend 

szerinti” nyerőosztályához adódik, mely futamban ez a játék típus lehetséges, a 

nyereményhalmozódás szabályai szerint. 

II.76.22. „Pontos befutási sorrend szerinti” nyeremény 

a) Normál befutó esetén: 

A nyerőosztályt a nyereményre jogosító nyerő kombinációk számának megfelelő egyenlő 

részre osztják 

 

b) Holtverseny esetén: 

A nyerőosztályt a 4. melléklet szerinti egyenlő részre osztják. Az így keletkezett felosztandó 

nyeremény a nyerő kombinációk számának megfelelő részekre osztják. Amennyiben a 

holtverseny valamely kombinációjára nem született nyerő találat, a holtverseny 

kombinációjára elkülönített felosztandó nyeremény a többi kombináció között egyenlő 

részben oszlik meg. 

II.76.23. „Nem pontos befutási sorrend szerinti” nyeremény 

a) Normál befutó esetén: 
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A nyerőosztályt a nyereményre jogosító nyerő kombinációk számának megfelelő egyenlő 

részre osztják 

b) Holtverseny esetén: 

A nyerőosztályt a 4. melléklet szerinti egyenlő részre osztják. Az így keletkezett felosztandó 

nyereményt a nyerő kombinációk számának megfelelő részekre osztják. Amennyiben a 

holtverseny valamely kombinációjára nem született nyerő találat, a holtverseny 

kombinációjára elkülönített felosztandó nyeremény a többi kombináció között egyenlő 

részben oszlik meg. 

II.76.24. „BÓNUSZ 4” nyeremény 

a) Normál befutó esetén: 

Egyetlen egy „BÓNUSZ 4” nyereményre jogosító nyerő kombináció esetén, a „BÓNUSZ 

4” nyerőosztályt a nyerő kombinációban elért találatok számának arányában osztják szét. 

Ha a „BÓNUSZ 4” nyeremény nem éri el az 1,1-szeres nyereményt, és ezzel egyidejűleg, 

nem haladja meg a „BÓNUSZ 3” nyeremény, vagy amennyiben több ilyen nyeremény van, 

a „BÓNUSZ 3” nyeremények bármelyikének értékét, a nyereményszámítást úgy végzik el, 

hogy a fogadóknak fizetett „BÓNUSZ 3” és „BÓNUSZ 4” nyeremények értéke egyforma 

legyen. Ez esetekben a „BÓNUSZ 3” és „BÓNUSZ 4” nyeremények értékének minimális 

arányára vonatkozó rendelkezések nem alkalmazandók. 

b) Holtverseny esetén a lépések a következők: 

A különböző nyerő kombinációkra feltett tétek összegét levonják a „BÓNUSZ 4” 

felosztandó nyereményalapjából. Az így kapott felosztandó nyereményt a lovak szerinti 

különböző nyerő kombinációk számával megegyező számú egyenlő részre osztják. A 

nyeremény-részeket ezután a megfelelő variációkon kialakult találatok számának 

arányában osztják el. Az így kapott nyereményhányadok, a fogadási alapegységgel 

felszorozva alkotják az egyes nyerő kombinációk nyereményét. 

Ha ez esetben egy vagy több „BÓNUSZ 4” nyeremény nem éri el a „BÓNUSZ 3” 

nyeremény értékét, vagy – amennyiben több ilyen nyeremény van – a legnagyobb 

„BÓNUSZ 3” nyeremény értékét, akkor a legtöbb téttel megtett „BÓNUSZ 3” 

kombinációkon elért találatok számát megszorozzák hárommal. Az eredményt azután 

megszorozzák a különböző „BÓNUSZ 3” kombinációk számával. A kapott számhoz 

hozzáadják a nyerő „BÓNUSZ 4” kombinációkon elért találatok számát. Az így kapott 

összeg arányában felosztott „BÓNUSZ 3” és „BÓNUSZ 4” nyereményekre eső 

nyereményalap alkotja a legtöbb téttel megtett kombináció „BÓNUSZ 3” nyereményét. Az 

adott kombináción elért találatok számát megszorozva a „BÓNUSZ 3” nyereményével, adja 

meg a többi „BÓNUSZ 3” kombinációra eső felosztandó nyereményalapot, amely a többi 

„BÓNUSZ 3” nyeremény kiszámításának alapjául szolgál. 

A „BÓNUSZ 3” kifizetések teljes összegéből levont „BÓNUSZ 3” és „BÓNUSZ 4” 

nyereményekre eső felosztandó nyereményalap képezi a „BÓNUSZ 4” felosztandó 

nyereményalapot. A „BÓNUSZ 4” kombinációkon elért találatok levonásával képezik a 

szétosztandó nyereményt. A felosztandó nyereményt a lovak szerinti különböző nyerő 

kombinációk számával megegyező számú egyenlő részre osztják. A nyeremény-részeket 

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

nyerő „BÓNUSZ 4” kombinációk nyereményét. 

c) A „BÓNUSZ 4” nyeremény minimum értéke: 

Ha a fenti a) és b) bekezdésben említett, szabályok alkalmazása olyan „BÓNUSZ 4” 

nyereményt eredményez, amelynek értéke nem éri el az 1,1-szeres nyereményt, akkor az 

ÖTÖSBEFUTÓ nyereményekre eső nyereményalapot úgy képzik, hogy az ÖTÖSBEFUTÓ 

nyereményalap és a „BÓNUSZ 4” nyereményalap teljes összegéből kivonják a „BÓNUSZ 

4” találatokra vonatkozó 1,1-szeres nyeremények összegét. Ha a fenti műveletek elvégzése 

után a „pontos befutási sorrend szerinti” ÖTÖSBEFUTÓ nyeremény értéke nem éri el az 

1,1-szeres nyereményt, azt a töredékből kiegészítik. Ha a „BÓNUSZ 4” nyeremény nem éri 

el az 1,1-szeres nyereményt, és ezzel egyidejűleg, nem haladja meg a „BÓNUSZ 3” 

nyeremény, vagy amennyiben több ilyen nyeremény van, a „BÓNUSZ 3” nyeremények 

bármelyikének értékét, a nyereményszámítást úgy végzik el, hogy a fogadóknak fizetett 

„BÓNUSZ 3” és „BÓNUSZ 4” nyeremények értéke egyforma legyen. Ezt követően a fenti 

bekezdés rendelkezései lépnek életbe, a „BÓNUSZ 4 nyereményalap” kifejezés alatt a 

„BÓNUSZ 4” és a "BÓNUSZ 3" egységes nyereményének meghatározására szolgáló 

nyereményalapok értendők; míg a „BÓNUSZ 4 tétek” alatt a „BÓNUSZ 3” és „BÓNUSZ 

4” tétek összessége értendő. A fenti esetekben az „ÖTÖSBEFUTÓ nyereményének 

minimális arányával” foglalkozó rendelkezések nem alkalmazandók. 

II.76.25. „BÓNUSZ 3” nyeremény 

a) Normál befutó esetén: 

Egyetlen egy „BÓNUSZ 3” nyereményre jogosító nyerő kombináció esetén, a „BÓNUSZ 

3” nyereményalapot a nyerő kombinációban kialakult találatok számának arányában osztják 

szét, figyelembe véve az alábbi eseteket is: 

Azok az ÖTÖSBEFUTÓ kombinációk, amelyek esetében az öt kiválasztott ló közül kettő 

nem indul, négyszeres „BÓNUSZ 3” nyereményre jogosítanak, feltéve, hogy a versenyen 

részt vett többi három ló a verseny első három helyezettjeként ért célba, függetlenül az 

egymáshoz viszonyított befutási sorrendjüktől. Azok az ÖTÖSBEFUTÓ kombinációk, 

amelyek esetében az öt kiválasztott ló közül egy ló nem indul, kétszeres „BÓNUSZ 3” 

nyereményre jogosítanak, feltéve, hogy a versenyen részt vett lovak közül három a verseny 

első három helyén ért célba, függetlenül az egymáshoz viszonyított befutási sorrendjüktől. 

b) Holtverseny esetén: 

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

a „BÓNUSZ 3” nyereményalapból. Az így kapott felosztandó nyereményt a lovak szerinti 

különböző nyerő kombinációk számával azonos számú egyenlő részre osztják, majd e 

nyereményrészeket felosztják az egyes nyerő kombinációkon elért találatok számának 

arányában. Az így kapott nyereményhányadok, a fogadási alapegységgel felszorozva 

alkotják az egyes nyerő kombinációkra fizetendő nyereményt. A nyeremények 

kiszámításánál figyelembe kell venni az alábbi eseteket is: 

Azok az ÖTÖSBEFUTÓ kombinációk, amelyek esetében az öt kiválasztott ló közül kettő 

nem indul, négyszeres „BÓNUSZ 3” nyereményre jogosítanak, feltéve, hogy a versenyen 

részt vett többi három ló a verseny első három helyezettjeként ért célba, függetlenül az 

egymáshoz viszonyított befutási sorrendjüktől. Azok az ÖTÖSBEFUTÓ kombinációk, 
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amelyek esetében az öt kiválasztott ló közül egy ló nem indul, kétszeres „BÓNUSZ 3” 

nyereményre jogosítanak, feltéve, hogy a versenyen részt vett lovak közül három a verseny 

első három helyén ért célba, függetlenül az egymáshoz viszonyított befutási sorrendjüktől. 

c) A „BÓNUSZ 3” nyeremény minimum értéke: 

Ha a fenti a) és b) bekezdésben említett, szabályok alkalmazása olyan „BÓNUSZ 3” 

nyereményt eredményez, amelynek értéke nem éri el az 1,1-szeres nyereményt, akkor az 

ÖTÖSBEFUTÓ nyereményekre eső nyereményalapot úgy képzik, hogy az ÖTÖSBEFUTÓ 

nyereményalap teljes összegéből kivonják a „BÓNUSZ 3” találatokra vonatkozó 1,1-szeres 

nyeremények összegét. Ha a fenti műveletek elvégzése után a „pontos befutási sorrend 

szerinti” ÖTÖSBEFUTÓ nyeremény értéke nem éri el az 1,1-szeres nyereményt, azt a 

töredékből kiegészítik. Ha a „BÓNUSZ 4” nyeremény nem éri el az 1,1-szeres nyereményt, 

és ezzel egyidejűleg, nem haladja meg a „BÓNUSZ 3” nyeremény, vagy amennyiben több 

ilyen nyeremény van, a „BÓNUSZ 3” nyeremények bármelyikének értékét, a 

nyereményszámítást úgy végzik el, hogy a fogadóknak fizetett „BÓNUSZ 3” és „BÓNUSZ 

4” nyeremények értéke egyforma legyen. Ezt követően a fenti bekezdés rendelkezései 

lépnek életbe, a „BÓNUSZ 4” nyereményalap kifejezés alatt a „BÓNUSZ 4” és a 

„BÓNUSZ 3” egységes nyereményének meghatározására szolgáló nyereményalapok 

értendők; míg a „BÓNUSZ 4” tétek alatt a „BÓNUSZ 3” és BÓNUSZ 4 tétek összessége 

értendő. A fenti esetekben az „ÖTÖSBEFUTÓ nyereményének minimális arányával” 

foglalkozó rendelkezések nem alkalmazandók. 

II.76.26. AZ ÖTÖSBEFUTÓ nyeremények minimális aránya 

Az ÖTÖSBEFUTÓ fogadásban érintett versenyeken a megállapított nyereményarányok az 

alábbiak:  

- a „pontos befutási sorrend szerinti” ÖTÖSBEFUTÓ nyeremény, a „nem pontos befutási 

sorrend szerinti” ÖTÖSBEFUTÓ nyeremény legalább ötvenszerese;  

- a „nem pontos befutási sorrend szerinti” ÖTÖSBEFUTÓ nyeremény a „BÓNUSZ 4” 

nyeremény legalább ötszöröse;  

- a „BÓNUSZ 4” nyeremény a „BÓNUSZ 3” nyeremény legalább háromszorosa; 

- speciális esetekben, az arányok a fentiektől eltérhetnek 

a) Normál befutónál, és az alábbiakban leírt holtverseny esetén, ugyanazon öt ló minden egyes 

kombinációjában, a „pontos befutási sorrend” szerinti variációra fizetett nyeremény a „nem 

pontos befutási sorrend szerinti” variációkra fizetett nyeremény legalább ötvenszerese kell, 

hogy legyen. 

Olyan holtverseny esetén, ahol kettő vagy több ló végez az ötödik helyen, az 

ÖTÖSBEFUTÓ nyereményre 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. Ha a fenti a) pont első bekezdésében leírt 

feltétel nem teljesül, akkor az adott kombinációra eső ÖTÖSBEFUTÓ nyereményalap 

egészét egységesen elosztják valamennyi nyerő variáció között úgy, hogy a „pontos befutási 

sorrend szerinti” variációkon kialakult találatokra ötvenszeres szorzót, a „nem pontos 

befutási sorrend szerinti” variációkon kialakult találatokra pedig egyszeres szorzót 

alkalmaznak. Utóbbi képezi az öt ló „nem pontos befutási sorrend szerinti” variációinak 

alapnyereményét. Így a „pontos befutási sorrend szerinti” variációkra fizetett nyeremény az 
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ugyanazon öt ló „nem pontos befutási sorrend szerinti” variációira fizetett alapnyeremény 

ötvenszeresének felel meg. 

b) Az alábbiakban leírt holtversenyek esetén, ugyanazon öt ló minden egyes kombinációjában, 

a „pontos befutási sorrend szerinti” variációkra fizetett nyeremény a „nem pontos befutási 

sorrend szerinti” variációkra fizetett nyeremény legalább kétszerese kell, hogy legyen. 

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

helyen, az ÖTÖSBEFUTÓ nyereményre jogosító nyerő kombinációk a négy első helyezett 

lónak az egyik ötödik helyezett lóval alkotott kombinációi.  

- vagy olyan holtverseny esetén, ahol négy vagy több ló végez a második helyen, az 

ÖTÖSBEFUTÓ nyereményre jogosító nyerő kombinációk az első helyezett lónak négy 

második helyezett lóval alkotott kombinációi. 

Ha fenti b) pont első bekezdésében leírt nyereményszámítási szabályok alkalmazásával nem 

teljesül, akkor az adott kombinációra eső ÖTÖSBEFUTÓ nyereményalap egészét 

egységesen elosztják valamennyi nyerő variáció között úgy, hogy a „pontos befutási 

sorrend szerinti” variációkon kialakult találatokra kétszeres szorzót, a „nem pontos befutási 

sorrend szerinti” variációkon kialakult találatokra pedig egyszeres szorzót alkalmaznak. 

Utóbbi képezi az öt ló „nem pontos befutási sorrend szerinti” variációinak alapnyereményét. 

Így, a „pontos befutási sorrend szerinti” variációkra fizetett nyeremény az ugyanazon öt ló 

„nem pontos befutási sorrend szerinti” variációira fizetett alapnyeremény kétszeresének 

felel meg. 

c) Az alábbiakban leírt holtversenyek esetén, ugyanazon öt ló minden egyes kombinációjában, 

a „pontos befutási sorrend szerinti” variációkra fizetett nyeremény a „nem pontos befutási 

sorrend szerinti” variációkra fizetett nyereménynek legalább négyszerese kell, hogy legyen. 

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

negyedik helyen, az ÖTÖSBEFUTÓ nyereményre jogosító nyerő kombinációk a három 

első helyezett lónak a negyedik helyezett lovak közül kettővel alkotott kombinációi,  

- vagy olyan holtverseny esetén, ahol két ló végez az első helyen és három vagy több ló a 

harmadik helyen, az ÖTÖSBEFUTÓ nyereményre jogosító nyerő kombinációk a két első 

helyezett lónak a három harmadik helyezett lóval alkotott kombinációi. 

Ha fenti c) pont első bekezdésében leírt nyereményszámítási szabályok alkalmazásával nem 

teljesül, az adott kombinációra eső ÖTÖSBEFUTÓ nyereményalap egészét egységesen 

elosztják valamennyi nyerő variáció között úgy, hogy „pontos befutási sorrend szerinti” 

variációkon kialakult találatokra négyszeres szorzót, a „nem pontos befutási sorrend 

szerinti” variációkon kialakult találatokra pedig egyszeres szorzót alkalmaznak. Utóbbi 

képezi az öt ló befutási sorrendjének „nem pontos befutási sorrend szerinti” variációinak 

alapnyereményét. Így, a „pontos befutási sorrend szerinti” variációkra fizetett nyeremény 

az ugyanazon öt ló „nem pontos befutási sorrend szerinti” variációira fizetett 

alapnyeremény négyszeresének felel meg. 

d) Az alábbiakban leírt holtversenyek esetén, ugyanazon öt ló minden egyes kombinációjában, 

a „pontos befutási sorrend szerinti” variációkra fizetett nyeremény a „nem pontos befutási 
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sorrend szerinti” variációkra fizetett nyereménynek legalább nyolcszorosa kell, hogy 

legyen.  

Olyan holtverseny esetén, ahol három ló végez az első helyen, egyetlen ló a negyedik helyen 

és egy vagy több ló az ötödik helyen, az ÖTÖSBEFUTÓ nyereményre jogosító nyerő 

kombinációk a három első helyezett lónak a negyedik helyezett lóval és az egyik ötödik 

helyezett lóval alkotott kombinációi.  

- vagy olyan holtverseny esetén, ahol három ló végez a második helyen és egy vagy több ló 

az ötödik helyen, az ÖTÖSBEFUTÓ nyereményre jogosító nyerő kombinációk az első 

helyezett lónak a három második helyezett lóval és az egyik ötödik helyezett lóval alkotott 

kombinációi. Olyan holtverseny esetén, ahol három vagy több ló végez a harmadik helyen, 

az ÖTÖSBEFUTÓ nyereményre jogosító nyerő kombinációk az első helyezett lónak és a 

második helyezett lónak a harmadik helyezett lovak közül három lóval alkotott 

kombinációi. 

Ha fenti d) pont első bekezdésében leírt nyereményszámítási szabályok alkalmazásával nem 

teljesül, az adott kombinációra eső ÖTÖSBEFUTÓ nyereményalap egészét egységesen 

elosztják valamennyi nyerő variáció között úgy, hogy a „pontos befutási sorrend szerinti” 

variációkon kialakult találatokra nyolcszoros szorzót, a „nem pontos befutási sorrend 

szerinti” variációkon kialakult találatokra pedig egyszeres szorzót alkalmaznak. Így, a 

„pontos befutási sorrend szerinti” variációkra fizetett nyeremény az ugyanazon öt ló „nem 

pontos befutási sorrend szerinti” variációira fizetett alapnyeremény nyolcszorosának felel 

meg. 

e) Az alábbiakban leírt holtversenyek esetén, ugyanazon öt ló minden egyes kombinációjában, 

a „pontos befutási sorrend szerinti” variációkra fizetett nyeremény a „nem pontos befutási 

sorrend szerinti” variációkra fizetett nyereménynek legalább tizenkétszerese kell, hogy 

legyen.  

Olyan holtverseny esetén, ahol két ló végez az első helyen, két ló a harmadik helyen, és egy 

vagy több ló az ötödik helyen, az ÖTÖSBEFUTÓ nyereményre jogosító nyerő kombinációk 

a két első helyezett lónak, a két harmadik helyezett lóval és az egyik ötödik helyezett lóval 

alkotott kombinációi.  

- vagy olyan holtverseny esetén, ahol két ló végez az első helyen, egy ló a harmadik helyen, 

és kettő vagy több ló a negyedik helyen, az ÖTÖSBEFUTÓ nyereményre jogosító nyerő 

kombinációk a két első helyezett lónak a harmadik helyezett lóval és a negyedik helyezett 

lovak közül kettővel alkotott kombinációi.  

- vagy olyan holtverseny esetén, ahol két ló végez a második helyen és kettő vagy több ló a 

negyedik helyen, az ÖTÖSBEFUTÓ nyereményre jogosító nyerő kombinációk az első 

helyezett lónak a két második helyezett lóval és a negyedik helyezett lovak közül kettővel 

alkotott kombinációi. 

Ha fenti e) pont első bekezdésében leírt nyereményszámítási szabályok alkalmazásával nem 

teljesül, az adott kombinációra eső ÖTÖSBEFUTÓ nyereményalap egészét egységesen 

elosztják valamennyi nyerő variáció között úgy, hogy „pontos befutási sorrend szerinti” 

variációkon kialakult találatokra tizenkétszeres szorzót, a „nem pontos befutási sorrend 
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szerinti” variációkon kialakult találatokra pedig egyszeres szorzót alkalmaznak. Így, a 

„pontos befutási sorrend szerinti” variációkra fizetett nyeremény az ugyanazon öt ló „nem 

pontos befutási sorrend szerinti” variációira fizetett alapnyeremény tizenkétszeresének felel 

meg. 

f) Az alábbiakban leírt holtversenyek esetén, ugyanazon öt ló minden egyes kombinációjában, 

a „pontos befutási sorrend szerinti” variációkra fizetett nyeremény a „nem pontos befutási 

sorrend szerinti” variációkra fizetett nyereménynek legalább huszonötszöröse kell, hogy 

legyen,  

 - vagy 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 ÖTÖSBEFUTÓ 

nyereményre jogosító nyerő kombinációk a két első helyezett lónak a harmadik helyezett 

és a negyedik helyezett lóval, illetve az egyik ötödik helyezett lóval alkotott kombinációi, 

- vagy olyan holtverseny esetén, ahol két ló végez a második helyen és kettő vagy több ló a 

negyedik helyen, az ÖTÖSBEFUTÓ nyereményre jogosító nyerő kombinációk az első 

helyezett lónak a két második helyezett lóval és a negyedik helyezett lovak közül kettővel 

alkotott kombinációi,  

- vagy olyan holtverseny esetén, ahol két ló végez a harmadik helyen és egy vagy több ló 

az ötödik helyen, az ÖTÖSBEFUTÓ nyereményre jogosító nyerő kombinációk az első 

helyezett lónak a második helyezett lóval, a két harmadik helyezett lóval és az egyik ötödik 

helyezett lóval alkotott kombinációi.  

Olyan holtverseny esetén, ahol kettő vagy több ló végez a negyedik helyen, az 

ÖTÖSBEFUTÓ nyereményre jogosító nyerő kombinációk az első helyezett lónak, a 

második helyezett lónak, a harmadik helyezett lónak a negyedik helyezett lovak közül két 

lóval alkotott kombinációi. Ha fenti f) pont első bekezdésében leírt nyereményszámítási 

szabályok alkalmazásával nem teljesül, az adott kombinációra eső ÖTÖSBEFUTÓ 

nyereményalap egészét egységesen elosztják valamennyi nyerő variáció között úgy, hogy a 

„pontos befutási sorrend szerinti” variációkon kialakult találatokra tizenkétszeres szorzót, 

„nem pontos befutási sorrend szerinti” variációkon kialakult találatokra pedig egyszeres 

szorzót alkalmaznak. Így, a „pontos befutási sorrend szerinti” variációkra fizetett 

nyeremény az ugyanazon öt ló „nem pontos befutási sorrend szerinti” variációira fizetett 

alapnyeremény tizenkétszeresének felel meg. 

II.76.27. A „BÓNUSZ 3” és a „BÓNUSZ 4” nyeremények minimális aránya 

Olyan helyezés esetén, amelynek az első négy helyen helyezett lovak egyetlen kombinációja 

felel meg, a „BÓNUSZ 4” nyeremény nem haladhatja meg a „nem pontos befutási sorrend 

szerinti” ÖTÖSBEFUTÓ kombinációra fizetett nyeremény egyötödét, vagy – amennyiben több 

ilyen is van – a „nem pontos befutási sorrend szerinti” ÖTÖSBEFUTÓ kombinációkra fizetett 

nyeremények bármelyikének egyötödét. Ezzel egyidejűleg, a „BÓNUSZ 3” nyeremény, vagy 

– amennyiben több ilyen is van – „BÓNUSZ 3” nyeremények egyike sem haladhatja meg a 

„BÓNUSZ 4” nyeremény egyharmadát. Amennyiben a nyereményszámításnál leírt általános 

számítási szabályok alkalmazásával a fenti feltételek egyidejűleg nem teljesülnek, a 

nyeremények megállapítása a következőképpen történik: 
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a) Amennyiben a „BÓNUSZ 4” nyeremény meghaladja a „nem pontos befutási sorrend 

szerinti” ÖTÖSBEFUTÓ fogadás nyereményének, vagy - több esetében - az ilyen 

nyeremények bármelyikének az egyötödét, és, ha ezzel egyidejűleg a „BÓNUSZ 3” 

nyeremény, vagy – több ilyen esetén – „BÓNUSZ 3” nyeremények bármelyike meghaladja 

az „BÓNUSZ 4” nyeremény értékének az egyharmadát, akkor a „nem pontos befutási 

sorrend szerinti” ÖTÖSBEFUTÓ fogadásra, a „BÓNUSZ 4-re” és a „BÓNUSZ 3-ra” eső 

nyereményalapokat összevonják, és közös nyereményalapot képeznek belőlük. 

A „nem pontos befutási sorrend szerinti” ÖTÖSBEFUTÓ kombinációkon kialakult legtöbb 

tétet magában foglaló találatok számát tizenöttel szorozzák. Az eredményt megszorozzák a 

különböző nyerő „nem pontos befutási sorrend szerinti” ÖTÖSBEFUTÓ kombinációk 

számával. Az így kapott számhoz hozzáadják a legtöbb téttel megtett „BÓNUSZ 4” 

kombináción kialakult találatok számának háromszorosát, illetve a „BÓNUSZ 3” 

kombináción, vagy – több ilyen esetén – kombinációkon kialakult találatok számát. Az így 

kapott végeredmény arányában felosztott nyereményalap adja meg az egységes „BÓNUSZ 

3” nyeremény értékét. A legtöbb téttel megjátszott „nem pontos befutási sorrend szerinti” 

ÖTÖSBEFUTÓ” kombinációkra fizetett nyeremény így a „BÓNUSZ 3” nyeremény 

tizenötszörösének, a „BÓNUSZ 4” kombinációra fizetett nyeremény pedig a „BÓNUSZ 3” 

nyeremény háromszorosának felel meg. A „nem pontos befutási sorrend szerinti” 

ÖTÖSBEFUTÓ kombináción elért találatok számát megszorozva a „BÓNUSZ 3” 

nyeremény tizenötszörösével adja meg a többi „nem pontos befutási sorrend szerinti” 

ÖTÖSBEFUTÓ kombináció felosztandó nyereményalapját, amely a többi „nem pontos 

befutási sorrend szerinti” ÖTÖSBEFUTÓ nyeremény kiszámításának alapjául szolgál. 

b) Amennyiben a „BÓNUSZ 4” nyeremény értéke meghaladja a „nem pontos befutási sorrend 

szerinti” ÖTÖSBEFUTÓ nyereményének egyötödét, vagy több esetében, a „nem pontos 

befutási sorrend szerinti” kombinációkra fizetett nyeremények bármelyikének egyötödét, és 

ha a „BÓNUSZ 3” nyeremény, vagy – több ilyen esetén – a „BÓNUSZ 3” nyeremények 

egyike sem haladja meg a „BÓNUSZ 4” nyeremény értékének egyharmadát, akkor a „nem 

pontos befutási sorrend szerinti” ÖTÖSBEFUTÓ fogadásra és a „BÓNUSZ 4-re” eső 

nyereményalapokat összevonják, és egy közös nyereményalapot képeznek belőlük. A 

legtöbb tétet magában foglaló „nem pontos befutási sorrend szerinti” ÖTÖSBEFUTÓ 

kombináción kialakult találatok számát öttel szorozzák. Az eredményt megszorozzák a 

különböző nyerő „nem pontos befutási sorrend szerinti” ÖTÖSBEFUTÓ kombinációk 

számával. A kapott számhoz hozzáadják a „BÓNUSZ 4” kombináción elért találatok 

számát. Az így kapott végeredmény arányában felosztott nyereményalap adja meg az 

egységes „BÓNUSZ 4” nyeremény értékét. A legtöbb téttel megjátszott „nem pontos 

befutási sorrend szerinti” ÖTÖSBEFUTÓ kombinációra fizetett nyeremény így a 

„BÓNUSZ 4” nyeremény ötszörösének felel meg. A „nem pontos befutási sorrend szerinti” 

ÖTÖSBEFUTÓ kombináción elért találatok számát megszorozva a „BÓNUSZ 4” 

nyeremény ötszörösével adja meg a többi, „nem pontos befutási sorrend szerinti” 

ÖTÖSBEFUTÓ kombináció felosztandó nyereményalapját, amely a többi „nem pontos 

befutási sorrend szerinti” ÖTÖSBEFUTÓ nyeremény kiszámításának alapjául szolgál. Ha 

az előzőekben ismertetett szabályok alkalmazása után a „BÓNUSZ 3” nyeremény 
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meghaladja a „BÓNUSZ 4” nyeremény egyharmadát, akkor a nyereményszámításokat a 

fenti a) pontban ismertetett szabályok szerint kell elvégezni. 

c) Amennyiben a „BÓNUSZ 3” nyeremény, vagy – több ilyen esetében – a „BÓNUSZ 3 

nyeremények bármelyikének értéke meghaladja a „BÓNUSZ 4” nyeremény értékének 

egyharmadát, akkor a „BÓNUSZ 3” és a „BÓNUSZ 4” nyereményalapjait összevonják, és 

egy közös nyereményalapot képeznek belőlük. A „BÓNUSZ 4” kombináción elért találatok 

számát megszorozzák hárommal. Az így kapott számhoz hozzáadják a „BÓNUSZ 3” 

kombináción, vagy – több ilyen esetében – a „BÓNUSZ 3” kombinációkon elért találatok 

számát. Az így kapott végeredmény arányában felosztott nyereményalap adja meg az 

egységes „BÓNUSZ 3” nyeremény értékét. Amennyiben ez az egységes nyeremény nem 

éri el az 1,1-szeres nyereményt, a nyereményszámítást úgy végzik el, hogy a „BÓNUSZ 3" 

és „BÓNUSZ 4” esetében fizetett nyeremények megegyezzenek. Ebben az esetben a fenti 

a) bekezdésében foglalt rendelkezések nem alkalmazandók. Amennyiben az egységes 

nyeremény meghaladja az 1,1-szeres nyereményt, a „BÓNUSZ 4” nyeremény a „BÓNUSZ 

3” nyeremény háromszorosának felel meg. Ha az előzőekben említett szabályok 

alkalmazása után a „BÓNUSZ 4” nyeremény értéke meghaladja a „nem pontos befutási 

sorrend szerinti” ÖTÖSBEFUTÓ nyeremény egyötödét, vagy – ha több is van – a „nem 

pontos befutási sorrend szerinti” ÖTÖSBEFUTÓ kombinációkra fizetett nyeremények 

bármelyikének egyötödét, akkor a nyereményszámításokat a fenti a) pontban ismertetett 

szabályok szerint kell elvégezni. 

II.76.28. Szabályosan befejezett verseny 

Szabályosan befejezett versenynek minősül, ha a versenyben legalább öt ló ér el hivatalosan 

helyezést. 

Amennyiben az ÖTÖSBEFUTÓ fogadásban érintett versenyben ötnél kevesebb ló ér el 

helyezést, a verseny nem minősül szabályosan befejezett versenynek. Ebben az esetben, az 

ÖTÖSBEFUTÓ fogadásra feltett valamennyi tét (valamennyi fogadás) névértéken 

visszafizetésre kerül.  

III. Az online értékesítési csatornán lebonyolított fogadás speciális szabályai 

III.77. Az Online Értékesítési Csatornán keresztüli játék általános ismertetése  

1) Az online lóversenyfogadás iránt érdeklődő játékos webböngésző program használatával 

regisztrál a bet.lovi.hu internetes oldalon. A sikeres regisztráció után belép a rendszerbe. A 

játékos a lovi.hu oldalon tájékozódhat a hivatalos fogadási ajánlatban szereplő futamokról, 

lovakról, azok részletes adatairól. Banki átutalással, vagy bankkártyás fizetéssel feltölti a 

játékosi egyenlegét, majd a feltöltött egyenlege terhére fogadásokat köt.  

2) Az online értékesítési rendszeren megkötött fogadások a hagyományos fizikai 

fogadóhelyeken feladott fogadásokkal együtt egy közös nyereményalapba kerülnek, és a 

fogadási típusonként kiszámolt osztalékok egységesen érvényesek a fogadáskor használt 

értékesítési csatornától függetlenül.  

3) A játékos nyertes tikettjeiért járó nyeremények automatikusan jóváíródnak a játékosi 

egyenlegén. A játékos a nyereményéből újabb fogadásokat köthet, illetve - a 
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személyazonosítási eljárást követően - nyereményének banki átutalással történő kiutalását 

kérelmezheti. 

4) Az internetes fogadási mód terjesztési rendszere: az internetes fogadási módban az 

internetes webböngésző program segítségével (pl.: Google Chrome, Firefox stb.) lehet részt 

venni a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. által üzemeltetett internetes online 

fogadási oldalon, amelynek hozzáférése időben nem korlátozott, de fogadni csak a 

bet.lovi.hu oldalon közzétett nyitvatartási idő figyelembevételével lehet. A rendszer 

weboldalakon keresztül kommunikál a fogadóval. 

5) A fogadó az internetes fogadási módban webböngésző program segítségével  

a) általános információkat kérhet a rendszerben való részvételről 

b) regisztrálhat az OÉCS rendszerbe 

c) beléphet az OÉCS rendszerbe 

d) tájékozódhat az aktuális fogadási ajánlatról 

e) fogadásokat köthet 

f) lekérdezheti megkötött fogadásait  

g) lekérdezheti játékosi egyenlegének aktuális állását és számlatörténetét 

h) kérelmezheti nyereményének elutalását a játékos saját - Magyarországon vezetett - 

bankszámlájára 

6) A fogadó regisztrációja az OÉCS rendszerbe: a fogadó a regisztrációhoz webböngésző 

program segítségével megadja a rendszer által megkövetelt adatokat, többek között a 

választott felhasználói azonosítóját (karakteres azonosítóját) és választott titkos jelszavát, 

email címét, nevét, lakcímét, bankszámlaszámát, személyazonosító okmányának típusát és 

számát, önkorlátozó limitjeit. 

7) A fogadó azonosítása és belépése az OÉCS rendszerbe: a fogadó a belépéshez webböngésző 

program segítségével megadja a felhasználói azonosítóját és titkos jelszavát. Ezek után az 

OÉCS rendszer a játékost beazonosítja és belépteti. 

8) A fogadásba küldés rendje:  A fogadó az OÉCS rendszerben történő azonosítása és belépése 

után webböngésző program segítségével kitöltheti elektronikus fogadási segédszelvényét: 

az információ bevitelével (bejelölés rákattintással) megadja a fogadás megkötéséhez 

szükséges információkat, vagyis a megfogadni kívánt tippjeit. A fogadó ezt követően 

lezárhatja elektronikus fogadási segédszelvényét, majd megkötheti a fogadását. Ezután a 

rendszer a fogadó játékosi egyenlegéről levonja a fogadás összértékét, és közli a fogadás 

egyedi azonosító számát, valamint a letölthető elektronikus fogadószelvényre mutató linket.  

III.78. Regisztráció 

1) Az OÉCS fogadási rendszerben történő játék regisztrációhoz kötött, amelynek során a 

Fogadásszervező  az alábbi adatokat fogja nyilvántartásba venni: 

a) családi és utónév, születési név, anyja neve, 

b) lakcím, külföldi esetében a magyarországi tartózkodási hely, 
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c) állampolgárság, 

d) személyazonosító okmány típusa, száma, 

e) születési hely és idő, 

f) játékos elektronikus levelezési címe (megerősítve), 

g) a játékos egyedi és nem módosítható felhasználóneve, 

h) a játékos titkos jelszava, 

i) az önkorlátozó intézkedés tárgya és időtartama (egyenlegfeltöltési limit 

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

naponta/hetente/havonta) 

j) a játékos magyarországi bankszámlaszáma, 

k) a játékos telefonszáma, 

l) a nyilvántartásba vétel során a játékos nyilatkozik arról, hogy 

- a nyilvántartásba vételhez az adatokat saját nevében szolgáltatja, 

- elolvasta és elfogadja a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. adatkezelési 

szabályzatát, és a fent meghatározott adatai kezeléséhez hozzájárul,  

- a lóversenyfogadás online formájában kizárólag saját nevében kíván részt venni 

- elmúlt 18. éves és elfogadja a Részvételi Szabályzatot 

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

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

megadott adatok valódiságával kapcsolatban kétség merül fel, a Szervező 

felszólíthatja a játékost a személyazonosító okiratai fényképes másolatának 

Fogadásszervező részére történő megküldésére. Amíg a játékos a felszólításnak nem 

tesz eleget, a játékosi egyenlegét a Szervező felfüggesztheti, 

- a játékos tudomásul veszi, hogy a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. addig 

nem utal a játékos által a regisztráció során megadott bankszámlaszámára 

nyereményt, illetve a játékosi egyenlegének összegét, amíg a személyazonosító 

okiratai fényképes másolatát és a vonatkozó bankszámlakivonat fényképes 

másolatát a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. részére elektronikus 

formában meg nem küldi. 

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

mailben. 

 

2) A játékos regisztrációja során a Fogadásszervező ellenőrzi az alábbi adatokat: 

a) Születési idő ellenőrzése: a rendszer ellenőrzi, hogy a játékos 18 életévét betöltött 

személy. Az ellenőrzés időpontjáig esetlegesen elért nyeremény kifizetését a 18 év alatti 

személyek részére a játékszervező visszautasítja. 

b) Bankszámlaszám ellenőrzése: csak magyar bankszámlaszámot adhat meg. Ha a játékos 

a nyereményének/egyenlegének kiutalását kéri, akkor csak erre a saját névre szóló 

magyarországi bankszámlaszámra kérheti. 

c) Játékos elektronikus levelezési címe ellenőrzése: a Rendszer egy ellenőrző emailben 

kiküld egy kódot, melyet a játékosnak be kell rögzítenie a Rendszerben, így ellenőrzésre 

kerül, hogy megkapja az emaileket. 

d) A játékos részére kizárólag egy felhasználónév és egyidejűleg egy jelszó biztosítható. 
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3) A játékos regisztrációja a fenti ellenőrzések sikeres elvégzése után válik sikeressé. 

A játékos a sikeres regisztráció után pénzt tud feltölteni a játékosi egyenlegére (vagy 

bankkártyás vásárlási tranzakció útján, vagy banki átutalásos tranzakció útján). 

 

4) Amennyiben játékos által a játékosi regisztráció során megadott adatai valódiságával 

kapcsolatban bármikor kétség merül fel, a Szervező vizsgálatot rendel el, és felszólítja a 

játékost a fényképes személyazonosító okiratainak, illetve a 

bankszámlakivonat/bankszámlaszerződés fényképes másolata Fogadásszervező részére 

történő megküldésére. A vizsgálat idejére a felhasználó játékosi egyenlegét a Szervező 

felfüggesztheti.  

Az okirat másolatokat az OÉCS rendszer erre szolgáló funkcióján keresztül töltheti fel a 

felhasználó. 

A szervező a beérkezést követően haladéktalanul, 8 napon belül lefolytatja a vizsgálatot. A 

vizsgálat során összeveti a regisztráció során megadott adatokat a játékos által megküldött 

okiratokkal.  

Amennyiben a regisztráció során megadott adatok és a vizsgálat során rendelkezésre 

bocsátott okiratokon szereplő adatok egyeznek, és nem merült fel egyéb visszaélésre utaló 

körülmény, abban az esetben a zárolást/felfüggesztést a Fogadásszervező feloldja.  

Amennyiben azonban a regisztráció során megadott adatok és a vizsgálat során 

rendelkezésre bocsátott okiratokon szereplő adatok eltérnek egymástól, de egyébként 

megállapítható, hogy csak nyilvánvaló elírás történt, úgy a Fogadásszervező feloldja a 

zárolást/felfüggesztést, azzal, hogy egyúttal felhívja a játékost az adatok 8 napon belüli 

pontosítására. Az adatok pontosításának elvégzéséig kifizetés nem teljesíthető. 

Amennyiben a játékos a pontosítást a megadott határidőn belül nem végzi el, a regisztrációja 

ismételten zárolásra kerül. Amennyiben pedig az adatok eltérése érdemi (pl. más személy 

igazolványa/bankszámlakivonata kerül megküldésre), úgy a Fogadásszervező a regisztráció 

bezárásáról rendelkező szabályok szerint jár el a III.81. pontban foglaltaknak megfelelően, 

illetve bűncselekmény gyanúja esetén a nyomozóhatóságot értesíti. 

A Fogadásszervező a vizsgálatról és a lehetséges jogkövetkezményeiről, különösen a 

zárolásról/felfüggesztésről írásban (a regisztráció során megadott e-mail címen) értesíti a 

játékost, továbbá ugyanilyen módon közli a hiánypótlási felhívást is. 

A Fogadásszervező a regisztráció ellenőrzése során megszerzett adatokat a regisztráció 

kényszerbezárásáig/önkéntes megszüntetéséig kezeli, az elektronikusan érkezett okirat 

másolatokat a szerverén tárolja. A Fogadásszervező az ily módon birtokába került adatokat 

kizárólag a regisztrációval kapcsolatos hatósági/bírósági eljárásban, az eljáró szerv részére 

adja ki. Amennyiben a regisztráció megszűnik, úgy a Fogadásszervező a megszűnéstől 

számított 8 napon belül törli az adatokat a szerverről. 
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5)  Ha a Fogadásszervező a nyilvántartásba vételt követően tárja fel, hogy nyilvántartás 

adattartalma azért szabálytalan, mert: 

a) a játékos sérülékeny személynek minősül a nyilvántartásba vételkor, 

b) a játékos fiktív vagy halott személy, 

c) ugyanazon játékos többször szerepel a nyilvántartásban, 

d) a jogszabályban meghatározott, kötelező adatkör nem került rögzítésre, 

e) a játékos életkora nem állapítható meg, vagy a 18. életév betöltése kétséges, 

f) egyéb visszaélés gyanúja merül fel, 

a játékosi egyenleget haladéktalanul felfüggeszti, és a regisztrációt zárolja. 

6) A valóságnak nem megfelelő adatokról, tényekről nyilatkozó fogadók nyereményre nem 

jogosultak, regisztrációjuk a Fogadásszervező által végzett vizsgálat idejére zárolható, 

illetve amennyiben a visszaélés gyanúja igazolódik, a regisztráció végleges bezárására kerül 

sor. A regisztráció zárolásának, illetve kényszerbezárásának részletes szabályait a jelen 

dokumentum III.81. pontja tartalmazza. 

 

III.79. Adatmódosítás 

1) A játékos a nyilvántartásba vett adatok változásáról haladéktalanul tájékoztatja a szervezőt, 

valamint kérheti az elírás és más hasonló hiba javítását a szervezőtől. 

A szervező az adatváltozást és az elírás, más hasonló hiba javítását haladéktalanul, de 

legfeljebb az adat rendelkezésre állásától számított 24 órán belül átvezeti a nyilvántartáson. 

A játékos által nem módosítható: 

- a felhasználónév,  

- születési név,  

- születési hely és idő,  

- valamint az anyja neve. 

2) Ha a szervező tudomására jut, hogy a nyilvántartásba vétel vagy a nyilvántartás valamely 

okból - különösen az adatváltozás késedelmes bejelentése miatt - szabálytalan, a szervező 

a szabálytalanság kiküszöbölése iránt intézkedik. A szervező szükség esetén a játékost 

felhívja a szabálytanság kiküszöbölésében való közreműködésre és a játékosi egyenleget a 

szabálytalanság kiküszöböléséig felfüggesztheti. Ha a szabálytalanság 30 napon belül sem 

kiküszöbölhető és emiatt a jogszabálynak megfelelő játék nem biztosítható, a szervező a 

játékosi számla lezárása és a játékos kizárása iránt intézkedik. 

3) Elfelejtett jelszó 

Amennyiben a játékos elfelejti jelszavát, abban az esetben az OÉCS internetes fogadási 

oldalán a megadott linkre kattintva új jelszót kérhet, miután azonosította magát. A 

játékosnak az új jelszót a rendszerbe való első belépéskor kötelező megváltoztatnia. 
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III.80. A játékos egyenleg 

1) A Fogadásszervező a játékos nyilvántartásba vétele keretében a játékos részére játékosi 

egyenleget hoz létre. Egy játékos részére egy játékosi egyenleg nyitható. A szervező a 

játékosi egyenlegeket egy minden egyéb pénzügyi eszköztől elkülönített magyarországi 

bankszámlán köteles tartani. Az elkülönített bankszámlán elhelyezett összegnek fedeznie 

kell a játékosi egyenlegek összegét. Ha a játékosi egyenlegek összege meghaladja az 

elkülönített bankszámlán található összeget, a szervező 30 napon belül köteles a különbözet 

pótlására. A játékosi egyenleg megszüntetése esetén a szervező a játékügyletekkel 

kapcsolatban a játékossal az alábbiak szerint számol el, attól függően, hogy a játékosi 

egyenleg megszüntetésére milyen módon került sor: 

a) Játékosi egyenleg megszüntetése a játékos regisztrációjának önkéntes törlése esetén: 

Amennyiben a játékosi egyenleg úgy szűnik meg, hogy a játékos a regisztrációja törlését 

saját maga kezdeményezi, és az egyenlegén szereplő összeg kiutalásáról külön nem 

rendelkezett, úgy az egyenlegén szereplő összeget a Fogadásszervező a regisztráció 

törlését követő 30 napon belül banki átutalással átutalja a játékosnak a regisztrációja 

során megadott magyarországi bankszámlájára. 

b) Játékosi egyenleg megszüntetése a regisztráció kényszerbezárása esetén: 

Amennyiben a játékosi egyenleg a regisztráció kényszerbezárása miatt kerül 

megszüntetésre, úgy a Fogadásszervező a regisztráció kényszerbezárása esetén irányadó 

szabályok szerint (III.81. pont) jár el. 

2) A játékosi egyenlegen a játékügyletekkel kapcsolatos jóváírás vagy terhelés a játékos 

nyilvántartásba vételét követően hajtható végre. 

3) A játékosi egyenleg feltöltése során a játékos a következő feltöltési módok közül választhat: 

a) Bankkártyás feltöltés Interneten keresztül 

A regisztrált fogadó bejelentkezett állapotban interneten keresztül is feltöltheti 

egyenlegét. A feltölteni kívánt összeg megadását követően az OTP Mobil Kft. 

weboldalán kell megadnia a tranzakcióhoz szükséges, a bankkártyához kötődő adatokat.  

Ha a bankkártyával történő játékosi egyenlegfeltöltést visszautasítja a fizetési 

szolgáltató, akkor a visszautasítás okáról a bankkártyát kiadó pénzintézettől 

érdeklődhet. 

Abban az esetben, ha a bankkártyás fizetés során a fogadó bankszámláján zárolásra 

került a feltölteni kívánt összeg, de nem jelent meg a játékosi egyenlegén, akkor fel kell 

keresnie a Fogadásszervező ügyfélszolgálatát a telefonos ügyfélszolgálaton (Call 

Center) mindennap 7:00-19:00 között a +36-1-433-0549-es telefonszámon, vagy e-

mail-en az ugyfelszolgalat@lovifogadas.hu e-mail címen. 

A minimális feltöltési összeg 400 Ft. 

b) Banki átutalás 

A regisztrált fogadó a Fogadásszervező által megadott bankszámlaszámra banki 

átutalással utalhatja át a feltölteni kívánt összeget. A közlemény rovatban a 

Fogadásszervező által megadott adatokat (rendelésszám, játékos regisztrált e-mail címe) 

kell megadni. Az átutalás minimális összege 400 Ft. 

4) A különböző játékosok játékosi egyenlegei közötti átvezetés tilos. 
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5)  Az OÉCS informatikai rendszere a játékosi egyenlegen belül az alábbi tételeket tartalmazó 

nyilvántartást vezet: 

a) befizetés, 

b) kifizetés, 

c) nyeremény, 

d) feltett tétek, 

e) ajándék bónuszok felhasználása és azok egyenlege. 

 

6) A játékosi egyenleg eseményeit - különösen a befizetés és a kifizetés teljesítését - a szervező 

a játékosi egyenlegen haladéktalanul átvezeti. Az 1 munkanapot meghaladó átvezetési 

akadály esetén a Fogadásszervező a játékost elektronikus levélben vagy internetes 

honlapján keresztül értesíti és amennyiben az indokolt, az akadály elhárításáig a játékosi 

egyenleget felfüggeszti vagy a hibával érintett szolgáltatást letiltja. 

 

7) A Fogadásszervező a játékosi egyenleg adataihoz a játékos részére a folyamatos hozzáférés 

lehetőségét legalább az alábbi adatkörben biztosítja: 

a) a játékosi egyenleg összesített egyenlege, 

b) a befizetés, kifizetés, nyeremény és feltett tétek tételeinek összesített adatai, 

c) érvényes önkorlátozó intézkedések esetén ezek köre és alkalmazási időszaka. 

 

8) A szervező a játékos kérésére a játékosi számla eseményeinek kivonatos adatait a játékos 

által megjelölt részletezésben és módon legfeljebb 365 napra visszamenőleg legkésőbb 5 

napon belül elektronikus úton a játékos rendelkezésére bocsátja.  

III.81. A nyeremények felvétele 

1) A fogadó a játékosi egyenlegén található elért nyeremények kiutalását kérheti az erre 

szolgáló elektronikus űrlapon. 

2) A nyereménykifizetés feltételei: 

a) Nyeremény csak 18. életévét betöltött személy részére fizethető ki, 

b) Nyeremény csak Magyarországon vezetett bankszámlaszámra fizethető ki, 

c) Nyeremény csak az érvényesen regisztrált fogadó részére fizethető ki, 

d) A fogadó kifizethető játékosi egyenlege tartalmazza a kiutalásként megjelölt összeget. 

Kifizethető játékosi egyenleget a nyeremények növelik, a kifizetések csökkentik.  

3) A nyereménykifizetés megtagadása: 

a) Az a fogadó, aki a fogadás megtételekor nem töltötte be 18. életévét, nyereményre nem 

jogosult, így amennyiben ez a tény a nyereménykifizetés során a Fogadásszervező 

tudomására jut, a Fogadásszervező a nyeremény kifizetését és a részvételi díj, a tét 

visszafizetését megtagadja. 
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b) Az a fogadó, aki nem felel meg a regisztráció feltételeinek és az alábbi feltételek 

bármelyike fennáll, azaz 

- a fogadás megtételekor nem töltötte be 18. életévét, 

- nem rendelkezik Magyarországon vezetett bankszámlával, 

nyereményre nem jogosult. Ha a fenti tények bármelyike a nyeremény kifizetés során a 

Fogadásszervező tudomására jut, a Fogadásszervező a nyeremény kifizetését 

megtagadja. 

c) Az a fogadó, akinek valós adatai nem egyeznek meg a Fogadásszervező rendszerében 

tárolt (a regisztráció során megadott vagy később módosított) adataival, nyereményre 

nem jogosult, így amennyiben ez a tény a nyeremény kifizetése során a 

Fogadásszervező tudomására jut, a Fogadásszervező a nyeremény kifizetését 

megtagadja. 

4) A Fogadásszervező fenntartja magának a jogot, hogy a játékosi egyenlegről a játékos által 

a megadott magyarországi bankszámlára történő valamennyi átutalást a fogadó 

személyazonosságának – személyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy személyazonosításra 

alkalmas vezető engedéllyel vagy a bankszámlaszerződés másolatának bekérésével történő 

– igazolását követően teljesítse, különösen, ha az alábbi visszaélésekre merül fel gyanú:  

- hamis vagy valótlan adatokkal történő regisztráció,  

- 18. életévét be nem töltött fogadó regisztrált, vagy egyéb kizáró ok merült fel a 

játékossal szemben,  

- visszaélés a játékosi egyenlegre történő feltöltés során (pl. illetéktelenül megszerzett 

bankkártyával, adatokkal),  

- pénzmosás gyanúja 

- a fogadó felhasználónevének és jelszavának jogosulatlan használatával történő 

visszaélés, 

- a fogadás tisztaságának veszélyeztetése,  

- ugyanaz a személy többszörös regisztrációval rendelkezik, 

- a játékos elhalálozott és az erről szóló igazoló halotti anyakönyvi kivonatot eljuttatták a 

Fogadásszervezőnek. 

5) A regisztráció zárolása és kényszerbezárása 

A Fogadásszervező fenntartja magának a jogot, hogy bármely fogadó regisztrációját 

zárolhassa, vagy a be-illetve kifizetési módok bármelyikét, vagy mindegyikét letiltsa. A 

zárolás időtartama alatt a fogadó a fogadási lehetőségekből ki van zárva, nem léphet be az 

OÉCS rendszerébe. A be-illetve kifizetési módok letiltása esetén az adott be-illetve 

kifizetési csatorna segítségével tranzakció nem hajtható végre. 

A Fogadásszervező a zárolást csak kivételesen alkalmazza, különösen akkor, ha az alábbi 

visszaélésekre merül fel gyanú: 

- hamis vagy valótlan adatokkal történő regisztráció,  

- 18. életévét be nem töltött fogadó regisztrált, vagy egyéb kizáró ok merült fel a 

játékossal szemben,  
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- visszaélés a játékosi egyenlegre történő feltöltés során (pl. illetéktelenül megszerzett 

bankkártyával, adatokkal),  

- pénzmosás gyanúja 

- a fogadó felhasználónevének és jelszavának jogosulatlan használatával történő 

visszaélés, 

- a fogadás tisztaságának veszélyeztetése,  

- ugyanaz a személy többszörös regisztrációval rendelkezik, 

- a játékos elhalálozott és az erről szóló igazoló halotti anyakönyvi kivonatot eljuttatták a 

Fogadásszervezőnek. 

A Fogadásszervező a regisztráció zárolását ideiglenesen, legfeljebb 180 napos időre 

alkalmazza.  

A Fogadásszervező a zárolás elrendelésével egyidejűleg a regisztráció zárolásáról, továbbá 

a fogadó jogairól és kötelezettségeiről írásban tájékoztatja a fogadót. E tekintetben írásban 

történő tájékoztatásnak minősül a regisztráció során megadott elektronikus levelezési címre 

küldött e-mail üzenet is. 

A Fogadásszervező a zárolás időtartama alatt kivizsgálja a zárolásra okot adó körülményt, 

ennek keretében információt gyűjt az alapos gyanú alátámasztása érdekében, és ennek 

függvényében dönt arról, hogy a zárolást feloldja, vagy azt továbbra is fenntartja, illetve – 

erre okot adó körülmény esetén a regisztrációt kényszerbezárás útján véglegesen bezárja. A 

Fogadásszervező az információgyűjtés során – a visszaélés jellegétől függően – különösen 

pénzintézeteket, pénzügyi szolgáltatókat, hatóságokat és a fogadót keresi meg. A 

Fogadásszervező fenntartja a jogot, hogy a zárolással összefüggésben bármikor megkeresse 

az illetékes nyomozóhatóságot. 

Amennyiben bűncselekmény alapos gyanúja miatt az illetékes nyomozó hatóságnál eljárás 

indult, a zárolás – 180 napon túl is - a hatósági, illetve az az alapján indult bírósági eljárás 

jogerős befejeződéséig fenntartható. 

Amennyiben a Fogadásszervező a kivizsgálás eredményeként arra a megállapításra jut, 

hogy a visszaélés gyanúja megalapozatlan volt, a zárolás megszüntetéséről dönt. A zárolás 

megszüntetését követően a fogadó a regisztrációja által szerzett játékjogát 

rendeltetésszerűen tovább használhatja, az OÉCS rendszerébe beléphet. Amennyiben a 

zárolás megszüntetésre kerül, a fogadó a zárolás időtartama alatt az egyenlegére átvezetett 

jóváírásokhoz (pl. nyeremény) a zárolás feloldását követően szabadon hozzáférhet. 

Amennyiben a kivizsgálás eredményeként a visszaélés gyanúja bizonyosságot nyer, úgy a 

regisztráció végleges kényszerbezárására kerül sor.  

A regisztráció fentiek szerinti végleges kényszerbezárásáról és annak indokáról a 

Fogadásszervező a fogadót a regisztráció során közölt adatai között nyilvántartott 

elérhetőségén írásban (ideértve a regisztráció során megadott elektronikus levelezési címre 

küldött e-mail üzenet is) tájékoztatja. Amennyiben alapos gyanú merül fel arra, hogy egy 

olyan fogadó kíván ismételten regisztrálni az elektronikus játék és fogadási rendszerbe, 

akinek a regisztrációja már korábban ezen a módon végleges kényszerbezárásra került, a 

Fogadásszervező a regisztrációt visszautasíthatja. 
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A regisztráció végleges kényszerbezárásával összefüggésben a fogadó vagy harmadik 

személy számára a fogadó regisztrációjához kapcsolódó játékosi egyenlegről pénz (pl. 

nyeremény) visszafizetése válhat szükségessé. Ilyen esetben a Fogadásszervező fenntartja 

magának a jogot, hogy: 

- a játékosi egyenlegről történő kifizetést a fogadó felé az eljáró nyomozó hatóság vagy 

bíróság megkeresése alapján részben vagy egészben megtagadja, 

- a játékosi egyenlegről történő kifizetést pénzügyi intézmény/harmadik fél hivatalos, 

jogalapot alátámasztó megkeresése alapján a pénzintézet/pénzügyi 

szolgáltató/harmadik fél részére teljesítsen, illetve ez alapján a belső egyenlegről történő 

kifizetést a fogadó vagy más érdekelt személy felé részben, vagy egészben megtagadja, 

- amennyiben a véglegesen kényszerbezárt regisztrációval kapcsolatos visszaélés ténye 

megalapozottnak bizonyul, a játékosi egyenlegen szereplő összeg visszafizetését a 

Fogadásszervező teljes egészében megtagadhatja a regisztráció birtokos fogadó felé. 

Amennyiben a regisztráció végleges bezárása esetén a fogadó egyenlegén a fentieket 

követően is marad pénz, azzal az összeggel a Fogadásszervező a regisztráció végleges 

kényszerbezárását követő hónap utolsó napjáig az alábbiak szerint számol el: 

- a bónuszként kiutalt, de le nem játszott összeget a Fogadásszervező bevonja, 

- az ezen felül fennmaradó, nyereménynek minősülő összeget a Fogadásszervező a fel 

nem vett nyeremények gyűjtésére szolgáló külön számlára átvezeti, és a gyűjtés kezdő 

napját követő 180 napon belül valamelyik általa megjelölt versenyben, a 

Fogadásszervező által meghatározott fogadási forma nyereményalapjához adja, 

- az előbbieken felül fennmaradó összeget a Fogadásszervező bírósági letétbe helyezi - 

mint a Ptk. 6:53. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bizonytalan személyű jogosult 

követelését -, melynek során a letét költségét a letétbe helyezendő összegből levonja. 

6) A fogadó játékosi egyenlegén található elért nyeremények kifizetését kizárólag 

magyarországi bankszámlára történő átutalással teljesíti. Ennek banki költségei a fogadót 

terhelik. 

7) A 600 000 Ft-ot elérő vagy meghaladó nyeremények kifizetésének esetében a jelen 

dokumentumban külön fejezetben rögzített szabályokat kell alkalmazni. (Pénzmosás elleni 

szabályok) 

III.82. Önkorlátozó intézkedések 

Az OÉCS rendszere a játékos részére legalább az alábbi önkorlátozó intézkedések 

igénybevételét biztosítja: 

a) A játékos kérésére a játékos által meghatározott időszakra az önkizárás lehetőségét: 

A játékosnak a saját döntése alapján lehetősége van önmagát kizárnia a rendszerből. A 

Fogadásszervező az önkizárást külön (elektronikus, vagy papír alapú) önkizáró nyilatkozat 

beérkezését és pozitív elbírálását követően biztosítja. Fogadásszervező az önkizáró 

nyilatkozatot a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül elbírálja és az önkizárást 

biztosítja. Amennyiben a játékos az önkizárás mellett dönt, akkor a korlátozás időtartama 

alatt az OÉCS rendszeren keresztül történő játék és fogadás lehetőségéből kizárja magát. 
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Az önkizárás hatálya alatt az OÉCS rendszerben létrehozott regisztrációs felületéhez a 

játékos nem tud hozzáférni, a játékos az egyenlegét sem töltheti fel és kifizetést sem 

kezdeményezhet. Önkizárást követően a játékos az egyenlegéről történő pénzfelvételt 

változatlan feltételekkel kezdeményezheti. 

Az önkizárt játékos részére játékra/fogadásra ösztönző üzeneteket a Fogadásszervező nem 

küld (a direkt marketing tevékenység felfüggesztésre kerül). 

A játékos a következő felsorolt módokon kizárhatja magát a rendszerből úgy, hogy a kizárás 

maximális időtartama legfeljebb 5 év lehet: 

- az önkizárás játékos által megadott időpontjától (év, hónap, nap, óra, perc) kezdődő 

megadott számú napra, vagy hétre, vagy hónapra (minden esetben a befejező nap 

éjfélig), 

- megadott időponttól megadott időpontig (kezdő nap 0 órától befejező nap éjfélig) 

Az 1 évnél rövidebb érvényességű önkizárás feloldásának nincs helye. Legalább egy éves 

érvényességű nyilatkozat esetén az önkizárás feloldására kizárólag a Fogadásszervezőhöz 

a játékos által írásban (postai úton/a regisztráció során megadott címről e-mailben) 

benyújtott kérelem alapján, legkorábban a kizárás kezdő időpontjától számított 7 hónap 

elteltével kerülhet sor. A határozott idő elteltét követően az önkizárás lejár, az önkizárást a 

Fogadásszervező automatikusan feloldja. 

b) Limitek meghatározása: a fogadó számára különböző limitek beállítására nyílik lehetőség 

napi, heti és havi limitek beállításával: 

- a játékosi egyenlegre teljesített befizetés maximális összegének meghatározása 

- a tétként megtehető összeg maximumának meghatározása 

- a veszteség maximális összegének meghatározása 

A napi limit 24 órára, a heti limit 7 napra, a havi limit 30 napra vonatkozik, és ezen 

időszakokra korlátozza az elkölthető maximális összeget/veszteségként elszenvedhető 

maximális összeget. 

A limitek összegének növelése esetén mind a napi, mind a heti, mind a havi limit esetében 

30 nappal később lépnek hatályba az új, megemelt limitek. 

A limitek összegének csökkentése esetén mind a napi, mind a heti, mind a havi limit 

esetében azonnali hatállyal lépnek hatályba az új, csökkentett limitek. 

III.83. Az OÉCS fogadói rendszer honlapján közzétett információk: 

A Fogadásszervező az online értékesítés lebonyolítására használt honlapján (bet.lovi.hu) 

nyújtott szerencsejáték-szolgáltatással kapcsolatban magyar nyelven feltünteti legalább a 

következő információkat: 

a) a szerencsejátékban való részvétel feltételei és a játék szabályai, 

b) a játékosi egyenleg kezelésének, a tétek befizetésének, a nyeremények kifizetésének 

szabályai, 

c) a játékosi panaszok kezelésének rendje, 

d) a szerencsejáték-szervező a)-c) pontban foglaltakkal kapcsolatos elérhetősége, 

e) a 18 éven aluli személyek játéktilalmára vonatkozó figyelmeztetés, 
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f) a túlzásba vitt szerencsejáték ártalmaira, szenvedélybetegség kialakulására vonatkozó 

figyelmeztetés, 

g) Magyarországon szerencsejáték játékfüggőség kezelésével foglalkozó legalább egy 

szervezet elnevezése, elérhetősége, 

h) a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, mint engedélyező és felügyeleti 

hatóság megnevezése és elérhetősége játékosi bejelentésekkel, felügyeleti eljárással 

kapcsolatban, 

i) a szerencsejáték engedély meglétére utalás, az engedély felfüggesztése esetén ennek ténye 

és időtartama. 

III.84. Tartósan inaktív játékos regisztrációjának megszüntetése 

Ha a játékos az OÉCS honlapjára történő utolsó bejelentkezése óta két év eltelt és a játékos nem 

áll önkizárás hatálya alatt, a szervező a játékos előzetes, elektronikus levélben közölt 

értesítésével és tiltakozásának elmaradása esetén játékost a játékban való további részvételből 

kizárhatja és regisztrációját megszüntetheti. A regisztráció megszüntetése esetén a szervező a 

játékossal az alább meghatározottak szerint számol el és szünteti meg a játékos nyilvántartási 

adatainak játékos általi közvetlen elérhetőségét. 

A szervező az előzetes, elektronikus levélben közölt értesítésben legalább 10 napos határidőt 

biztosít a játékosnak a nyilatkozattételre. 

A játékosi egyenleg megszüntetése esetén a szervező a játékost a játékban való további 

részvételből kizárja és a játékosi egyenlegen található összegekkel az alábbiak szerint jár el: 

- a bónuszként kiutalt, de le nem játszott összeget a Fogadásszervező bevonja, 

- az ezen felül fennmaradó összeg átutalását megkísérli a játékos által regisztrált 

bankszámlaszámra. 

Mindezzel egyidejűleg a Fogadásszervező valamint a játékosi egyenleg és a játékos 

nyilvántartási adatainak játékos általi közvetlen elérhetőségét megszünteti. 

A szervező a fenti intézkedésekről a játékost haladéktalanul, de legfeljebb 1 munkanapon belül 

elektronikus levélben értesíti. 

Amennyiben az egyenlegen szereplő összeg - pl. a korábban megadott bankszámlaszám 

megszüntetése miatt – nem utalható át, a Fogadásszervező erről újabb elektronikus értesítés 

formájában felszólítja a játékost egy érvényes magyarországi bankszámlaszám 10 napon belül 

történő megadására. Ennek letelte után, amennyiben továbbra sem sikerült az átutalást 

végrehajtani, a Fogadásszervező a regisztráláskor megadott telefonszámon megkísérli a 

kapcsolatfelvételt a fogadóval.  

Ha az átutalás ezt követően sem teljesíthető eredményesen, akkor a kizárást követő 90 napos 

határidő lejárta után a Fogadásszervező az alábbiak szerint jár el: 

- a játékosi egyenlegből ki nem fizetett nyereménynek minősülő összeget a Fogadásszervező 

a fel nem vett nyeremények gyűjtésére szolgáló külön számlára átvezeti, és a gyűjtés kezdő 

napját követő 180 napon belül valamelyik általa megjelölt versenyben, a Fogadásszervező 

által meghatározott fogadási forma nyereményalapjához adja, 
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- az ezen felül fennmaradó összeget a Fogadásszervező bírósági letétbe helyezi - mint a Ptk. 

6:53. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bizonytalan személyű jogosult követelését -, melynek 

során a letét költségét a letétbe helyezendő összegből levonja. 

III.85. Játékos felhasználói útmutató 

A bet.lovi.hu online értékesítési csatorna részletes felhasználói útmutatója elérhető a 

lovifogadas.hu és a bet.lovi.hu oldalakon. 

III.86. Ajándék bónuszok és speciális bónusz ajánlatok 

1) A Fogadásszervező az előzetesen meghatározott feltételeket teljesítő játékos részére, 

ellenérték fizetése nélkül, előre meghatározott promóciós összeget biztosíthat, amelyet a 

játékos tétként használhat fel (a továbbiakban: ajándék bónusz). 

2) A szervező az előzetesen meghatározott feltételeket teljesítő játékos részére előre 

meghatározott mértékkel csökkentheti a játékos által fizetendő tét összegét vagy 

meghatározott mértékkel növelheti a megnyert bónusz nyeremény összegét (a 

továbbiakban: speciális bónusz ajánlat). 

3) A szervező jogosult az ajándék bónuszokat és speciális bónusz ajánlatokat széles körben, a 

játékosok üzletpolitikai elvek mentén meghatározott köre számára vagy személyre szabva 

meghirdetni és alkalmazni. A szervező az ajándék bónusz vagy speciális bónusz ajánlat 

kiírásában naptári napban előírt, határozott időtartamot biztosít a játékosnak arra, hogy az 

ajándék bónusz vagy speciális bónusz ajánlat jóváírásával kapcsolatos valamennyi feltételt 

teljesítse és azt a játékos egyenlegén jóváírja. 

4) Az ajándék bónusz, speciális bónusz ajánlat nyújtásához kapcsolódó valamennyi feltételt 

előzetesen és egyértelműen kell ismertetni a kiírásban a játékossal. 

5) Az ajándék bónusz, speciális bónusz ajánlattal kapcsolatos információkat a 

Fogadásszervező az akció kezdete előtt legalább 10 nappal korábban jelzi a Szabályozott 

Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának. 

6) A szervező az ajándék bónuszt és a speciális bónusz ajánlatot és az abból származó bónusz 

nyereményt csak a kiírásban meghatározott feltételek teljesülésekor írja jóvá a játékosi 

egyenlegen. 

7) A tétként fel nem használt vagy a bónusz feltételeket nem teljesített ajándék bónusz vagy 

speciális bónusz ajánlat összege vagy abból származó bónusz nyereménye a nyilvántartásba 

vétel időtartama alatt és a nyilvántartásba vétel megszüntetésével összefüggő elszámolás 

során sem fizethető ki a játékos részére. 

8) A szervező az ajándék bónusz és speciális bónusz ajánlat általános szabályait az egyedi 

bónusz kiírási szabályzatban határozza meg. 

III.87. A fogadási napló 

Fogadási napló: az online értékesítési csatorna internetes felületén történő játék során a 

játékosok fogadásait tartalmazó napló, amelyet lista formátumban tekinthet meg a felhasználó. 

A fogadási napló a következő adatokat tartalmazza:  

- Fogadási sorszám 

- XTC fogadási azonosító 

- LOVI-OBP által regisztrált fogadási időpont 
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- Totalizatőr rendszer (STAR 3000 Budapest) által regisztrált fogadási időpont 

- Fogadás tárgya (Futam dátuma, futam pályája,  futam sorszáma) 

- Fogadási forma 

- Játékos tippje (fogadási formának megfelelő jelölésben) 

- Fogadás alaptétje 

- Feltett összeg (kombináció esetén a fogadások végösszege) 

- Fogadás státusza (pl. Elfogadva, Elutasítva, Nyertes, Nem nyert) 

- Nyeremény összege 

A fogadási naplót a játékos a LOVI-OBP felhasználói felületén a „Fogadásaim” menüpontban 

tudja megtekinteni. 

IV. A felelős játékszervezésre vonatkozó szabályok 

A Fogadásszervező az alábbiak szerint tesz eleget a felelős játékszervezés részletes szabályairól 

szóló 5/2021. (X. 21.) SZTFH rendelet rendelkezéseinek: 

IV.88.  Tájékoztatási kötelezettség: 

A Fogadásszervező a túlzásba vitt szerencsejáték ártalmairól és a szenvedélybetegség 

kialakulásának veszélyeiről részletes tájékoztatást nyújt a fogadóknak, így: 

- a Fogadásszervező honlapján érdemi információ található a túlzásba vitt szerencsejáték 

kockázatairól, megelőzésről, felismerésről és a segítségnyújtásról, 

- a Fogadásszervező a fogadás helyszínein is jól látható módon feltünteti a túlzásba vitt 

szerencsejáték kockázatairól megelőzésről, felismerésről és a segítségnyújtásról szóló 

tájékoztatóját, 

- a játékosvédelmi zöld számot a Fogadásszervező a honlapján feltünteti, továbbá a 

belépésnél az értékesítési helyen, pénztárnál figyelem felhívó módon közzéteszi, 

- az alkalmazott játékosvédelmi intézkedéseiről a honlapján tájékoztatást nyújt, 

- közvetlen elérhetőséget biztosít a honlapján a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti 

Hatósága játékosvédelemmel foglalkozó honlapjára, továbbá a Szabályozott 

Tevékenységek Felügyeleti Hatósága játékosvédelemmel foglalkozó tájékoztató anyagait 

ingyenesen elérhetővé teszi az értékesítőhelyeken 

IV.89. A 18 éven aluli személyekre vonatkozó további speciális rendelkezések:  

- a játékban kizárólag a 18. életévüket betöltött személyek vehetnek részt, 

- az értékesítéskor az értékesítést végző személy szúrópróba-szerűen felhívhatja, vagy 

amennyiben egy fogadónál kétséges, hogy betöltötte-e a 18. életévét, felhívja a fogadót, 

hogy érvényes fényképes igazolvánnyal igazolja az életkorát. Amennyiben a fogadó nem 

tud érvényes fényképes igazolványt felmutatni, vagy a felmutatott igazolványból az derül 

ki, hogy a fogadó nem töltötte be a 18. életévét, vagy az igazolvány felmutatását 

megtagadja, úgy az értékesítő az értékesítést megtagadja, 

- a nyeremény kifizetése esetén a nyeremény kifizetését végző személy szúrópróba-szerűen 

felhívhatja, vagy amennyiben egy fogadónál kétséges, hogy betöltötte-e a 18. életévét, 

felhívja a fogadót, hogy érvényes fényképes igazolvánnyal igazolja az életkorát. 

Amennyiben a fogadó nem tud érvényes fényképes igazolványt felmutatni, vagy a 
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felmutatott igazolványból az derül ki, hogy a fogadó nem töltötte be a 18. életévét, vagy az 

igazolvány felmutatását megtagadja, úgy a kifizetést végző személy a kifizetést megtagadja, 

- a Fogadásszervező reklámjai nem célozzák meg a 18. éven aluli személyeket. 

IV.90. Az egyéb sérülékeny személyekre, továbbá a sérülékeny személynek nem 

minősülő személyekre vonatkozó speciális rendelkezések: 

Tekintettel arra, hogy a lóversenyfogadás személyazonosításhoz nem kötött szerencsejátéknak 

minősül, ezért jelenleg nincs arra lehetőség, hogy a Fogadásszervező a játékosvédelmi 

nyilvántartásból ellenőrizze, hogy a fogadók sérülékeny személynek minősülnek-e. 

Fogadásszervező ezért az alábbi intézkedéseket teszi: 

 

- az egy játék során megjátszható tét maximális összegét 64 800 Ft összegben határozta meg, 

- egy vásárlás alkalmával maximum 30 fogadás köthető meg, 

- az értékesítéskor az értékesítést végző személy szúrópróba-szerűen vagy kétség esetén 

felhívhatja a fogadót, hogy szóban nyilatkozzon arról, hogy egyéb sérülékeny személynek 

minősül-e. Amennyiben a fogadó úgy nyilatkozik, hogy egyéb sérülékeny személynek 

minősül, vagy a nyilatkozattételt megtagadja, úgy az értékesítő az értékesítést megtagadja, 

- a nyeremény kifizetése esetén a nyeremény kifizetését végző személy szúrópróba-szerűen 

vagy kétség esetén felhívhatja a fogadót, hogy szóban nyilatkozzon arról, hogy egyéb 

sérülékeny személynek minősül-e. Amennyiben a fogadó úgy nyilatkozik, hogy egyéb 

sérülékeny személynek minősül, vagy a nyilatkozattételt megtagadja, úgy a nyeremény 

kifizetését végző személy a kifizetést megtagadja. 

IV.91.  Az ajánlott felelős játékszervezői minősítésre vonatkozó 

rendelkezések: 

A Fogadásszervező elkötelezett az ajánlott felelős játékszervezői minősítés megszerzése iránt, 

ezért szándékában áll az alábbi játékosvédelmi intézkedések megtétele: 

- 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 

IV.92. A kitiltásra és a panaszkezelési eljárásra vonatkozó rendelkezések: 

Az alábbi magatartások bármelyikének tanúsítása esetén jogosult a Fogadásszervező kitiltó 

rendelkezést hozni a játékossal szemben: 
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- a játékos súlyosan megsérti, illetve veszélyezteti a játék tisztaságát, 

- a játékos megbotránkoztató, trágár módon viselkedik, 

- a játékos ittas/bódult állapotban van, 

- a játékos erőszakot alkalmaz, vagy erőszak alkalmazásával fenyeget, 

- a játékos 18. életévét meg be nem töltött személyt, illetve egyéb sérülékeny személyt játékra 

buzdít. 

A kitiltó rendelkezés alapján a játékos nem jogosult a kitiltás alapjául szolgáló magatartás 

helyszínén lévő terminálnál sem fogadást kötni, sem nyereményt átvenni a kitiltást követően 

mindaddig, amíg a kitiltás alapjául szolgáló ok fennáll. 

A Fogadásszervező a fenti magatartások észlelése esetén minden esetben egyedileg jogosult 

dönteni arról, hogy alkalmaz-e kitiltást. Kitiltás alkalmazása előtt a Fogadásszervező egy 

alkalommal köteles a jogsértő magatartást tanúsító játékost szóban a jogsértés megszüntetésére 

felhívni, és egyúttal tájékoztatni arról, hogy amennyiben a jogsértő magatartással nem hagy fel, 

úgy a Fogadásszervező kitiltást fog vele szemben alkalmazni.  

Kitiltás alkalmazása esetén a Fogadásszervező a döntését köteles írásba foglalni, melynek 

tartalmaznia kell a kitiltás tényét, időpontját, alkalmazási körét és indokát. A kitiltás tényéről a 

személyesen jelen levő játékost a kitiltással egyidejűleg, az írásbeli nyilatkozat átadásával 

értesíti. Ha a játékos a nyilatkozat átvételét megtagadja, a nyilatkozat elkészítését megelőzően 

távozik vagy a kitiltás során nincs jelen, a Fogadásszervező a játékost – erre vonatkozó írásbeli 

kérelmére – kitiltásról a játékos kérelméről való tudomásszerzést követő 8 munkanapon belül 

írásbeli nyilatkozat postai úton való megküldésével vagy személyes átadásával értesíti. 

A kitiltást a Fogadásszervező az érintett játékos személyiségi jogainak tiszteletben tartásával, a 

nyilvánosság kizárása mellett és más játékosok zavarása nélkül hajtja vége. 

A kitiltásról szóló döntés meghozatalára, illetve annak visszavonására valamennyi értékesítő 

jogosult. 

A Fogadásszervező a nem eseti kitiltás lehetőségét kizárja. 

A Fogadásszervező a kitiltott játékos írásbeli panaszára, egyéb kérelmére vagy panasz, kérelem 

hiányában saját kezdeményezésére a kitiltást annak időtartama alatt indoklás nélkül 

visszavonhatja. A kitiltás visszavonásáról és a visszavonásáról a Fogadásszervező a játékost 

írásban értesíti. 

A Fogadásszervező a kitiltásokról nyilvántartást vezet és a kitiltással kapcsolatban keletkezett 

adatokat a kitiltásról szóló írásbeli nyilatkozat kiállítása napjától számított 6 évig köteles 

megőrizni. 

A kitiltásról szóló nyilvántartás tartalmi elemei különösen: 

- A kitiltott személy neve 

- A kitiltás ideje 

- A kitiltás időtartama 

- A kitiltás indoka 

- A kitiltás alkalmazásának köre 
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A játékos a kitiltással és a kitiltás visszavonásával kapcsolatos igényeit egyebekben bíróság 

előtt érvényesítheti. 

IV.93. 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. 

V. Pénzmosás elleni szabályok 

V.94. Ügyfél-azonosítás és ügyfél-átvilágítás alapja 

1) A Fogadásszervező fogadás alapján az ügyfélnek a hatszázezer forintot elérő vagy 

meghaladó összegű nyereménykifizetést csak akkor teljesíthet, ha Fogadásszervező az 

ügyfél személyazonosságáról meggyőződött (ügyfél-azonosítás) és ügyfél-átvilágítási 

kötelezettségét az ügyfél vonatkozásában teljesítette, továbbá nem merült fel semmilyen 

olyan tény, adat, körülmény, amely a kifizetés teljesítése során az ügyfél vonatkozásában 

pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozására, dolog büntetendő cselekményből 

származására utalna, vagy az ügyfél szerepelne Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) 

Biztonsági Tanácsa és/vagy az Európai Unió pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseket 

tartalmazó listáján. 

2) A Pmt. 6. § (1) bekezdése alapján Fogadásszervező ügyfél-azonosítást és ügyfél-átvilágítást 

köteles a következő esetekben alkalmazni: 

a) amennyiben Fogadásszervező az ügyfél részére a távszerencsejátéknak nem minősülő, 

nem hírközlő eszköz és rendszer útján szervezett (offline) fogadás esetében a 

hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű nyereményt fizet ki (a kifizetést 

megelőzően), illetve a távszerencsejátéknak nem minősülő, hírközlő eszköz és rendszer 

útján szervezett (online) fogadás esetében a hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó 

összegű játékos egyenlegről történő kifizetést teljesít, a kifizetést megelőzően; 

b) amennyiben a korábban rögzített ügyfélazonosító adatok valódiságával vagy 

megfelelőségével kapcsolatban utóbb kétség merül fel; 

c) amennyiben egyébként pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény 

vagy körülmény merül fel, és ügyfél-azonosítást, illetve ügyfél-átvilágítást 

Fogadásszervező korábban más okból még nem alkalmazott. 

3) Fogadásszervezőt az ügyfél-azonosítási és ügyfél-átvilágítási kötelezettség az ügyfél 

számára történő kifizetést megelőzően, illetve később minden olyan esetben terheli, amikor 

Fogadásszervező pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozására utaló tényt, adatot vagy 

körülményt észlel, vagy az ügyfél személyazonosságával, megadott adatai valódiságával 

kapcsolatban kétsége merül fel. 



111 

V.95. Ügyfél-azonosítás 

4) A 2. pontban meghatározott esetekben Fogadásszervező – a kifizetés teljesítését 

megelőzően – köteles az ügyfelek következő adatait írásban, Fogadásszervező székhelyén 

az ügyfél jelenlétében rögzíteni: 

a) családi és utónév, 

b) születési család és utónév, 

c) állampolgárság, 

d) születési hely és idő, 

e) anyja születési neve, 

f) lakcím, vagy ennek hiányában tartózkodási hely, 

g) azonosító okmány típusa és száma. 

Az ügyfél azonosításra a Fogadásszervező székhelyén (1101 Budapest, Albertirsai út 2-4.) kerül 

sor előzetes egyeztetést követően. Az előzetes egyeztetés telefonon vagy e-mailen lehetséges 

az alábbi elérhetőségek valamelyikén, kiemelve, hogy az 599.999 Ft-nál magasabb nyereményt 

elért játékosoknak kezdeményezniük kell az előzetes egyeztetést. 

- telefonos ügyfélszolgálat (Call Center) mindennap 7:00-19:00 között: 06-1-433-0549, 

illetve  

- e-mail: ugyfelszolgalat@lovifogadas.hu. 

Amennyiben az ügyfél nem hajlandó ezen adatok átadására, illetve nem járul hozzá adatai 

rögzítéséhez, úgy ezen ügyfél részére Fogadásszervező kifizetést nem teljesíthet. Ilyen 

esetben Fogadásszervező Pénzmosás Elleni Vezetője bejelentést köteles tenni a Pénzmosás 

és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (PTEI) részére. 

5) A 4. pontban meghatározott adatokban bekövetkező változás esetén, a tudomásszerzéstől 

számított 5 munkanapon belül a Fogadásszervezővel jogviszonyban lévő ügyfél köteles 

Fogadásszervezőt e változásról tájékoztatni. E határidő eredménytelen elteltét követően, 

tudomásszerzését követően Fogadásszervező ügyfél e kötelezettsége teljesítésére 

póthatáridőt tűz, amelynek eredménytelen eltelte esetén a Fogadásszervező ismételten 

elvégzi ügyfél ügyfél-azonosítását és ügyfél-átvilágítását. 

6) Fogadásszervező alkalmazottai kötelesek legkésőbb a nyereményigazolás kiállítása, 

valamint a nyeremény kifizetését megelőzően az ügyfél-azonosítást lefolytatni azáltal, hogy 

a „Formanyomtatvány az ügyfél-azonosítás elvégzéséhez” nyilatkozatot ügyfél számára 

kitöltésre átadják. Fogadásszervező alkalmazottai kötelesek ellenőrizni a kitöltött adatok 

érvényességét és azt, hogy a valóságnak megfelelőek-e, majd a kitöltött formanyomtatvány 

egy példányát az ügyfél nyeremény-igénylési dokumentumaihoz csatoltan átadni a 

Pénzmosás Elleni Vezető részére az ügyfél-átvilágítás lefolytatása céljából. Amennyiben 

ügyfél igényli a kitöltött formanyomtatványról egy másolati példányt is készíteni kell, 

amelyet az ügyfélnek át kell adni. 

7) Az ügyfél-azonosítás hatálya alá tartozó ügyfél köteles a jogszabályokban meghatározottak 

alapján a személyazonosságának igazolására alkalmas okiratait a Fogadásszervező ügyfél-

azonosítást végző alkalmazottainak bemutatni annak érdekében, hogy Fogadásszervező 

mailto:ugyfelszolgalat@lovifogadas.hu
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alkalmazottai az ügyfél személyazonosságát ellenőrizni, illetve adatait rögzíteni tudják. A 

személyazonosság igazolására alkalmas különösen: 

I. magyar állampolgár esetén a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági 

igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány; 

II. szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy esetén úti okmány vagy 

személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány; 

III. harmadik országbeli állampolgár esetén tartózkodási jogot igazoló egyéb okmány, 

illetve tartózkodásra jogosító okmány, úti okmány vagy személyazonosító 

igazolvány, ha az Magyarországon való tartózkodásra feljogosít. 

8) Amennyiben az ügyfél személyazonosságának ellenőrzésére alkalmas okmányt 

Fogadásszervező ügyfél-azonosítást végző alkalmazottainak nem hajlandó átadni, úgy az 

ügyfél részére Fogadásszervező kifizetést nem teljesíthet. Ilyen esetben Fogadásszervező 

Pénzmosás Elleni Vezetője bejelentést köteles tenni a PTEI részére. 

9) Fogadásszervező alkalmazottja köteles a megadott okiratok valódiságát és érvényességét 

annak bemutatása alkalmával ellenőrizni. Az ügyfél-azonosítás eredményesen nem 

folytatható le érvénytelen okmánnyal. Az okmány akkor érvénytelen, ha 

I. az a személyazonosság megállapítására alkalmatlan, megrongálódott, 

meghamisították, illetve az okmányon lévő adat megváltozott; 

II. az azt kibocsátó szerv az okmányt visszavonta; 

III. az okmány érvényességi ideje lejárt; 

IV. az okmány használatára jogosult személy meghalt. 

10) Ügyfél köteles okmányait bemutatatni a Fogadásszervező – ügyfél-azonosítást végző – 

alkalmazottai részére. A Fogadásszervező az okmányokról másolatot készíthet az ügyfél 

egyéb irataival együtt. A Fogadásszervező a papír alapon kitöltött formanyomtatványhoz 

csatolt okmányokat papír alapon őrzi, kizárólag a jelen dokumentumban meghatározott 

célból és a személyes adatok védelméről szóló mindenkor hatályos jogszabályi 

rendelkezéseknek megfelelően. 

11) Amennyiben ügyfél ügyfél-azonosítása bármely olyan okból nem folytatható le, amelyért 

ügyfél felelős, a Fogadásszervező az ügyfél részére a kifizetést nem teljesítheti. 

Amennyiben az ügyfél-azonosítás olyan okból nem folytatható le, amelyért ügyfél nem 

felelős, úgy Fogadásszervező köteles erről bejelentést tenni a PTEI felé. 

V.96. Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás 

12) Fogadásszervező köteles ügyfél-azonosítás és ügyfél-átvilágítás hatálya alá tartozó ügyfelei 

Fogadásszervező üzletszerű gazdasági tevékenységével kapcsolatos tevékenységeit 

folyamatosan figyelemmel kísérni annak megállapítása érdekében, hogy azok összhangban 

állnak-e a jelen rendelkezésekkel. 

13) Fogadásszervező azon ügyfelek vonatkozásában köteles egyszerűsített ügyfél-átvilágítást 

teljesíteni, akik 
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I. Fogadásszervezővel a megelőző 1 éven belül már álltak olyan jogviszonyban, 

amelynek keretében részükre Fogadásszervező a jelen fejezet 2. pontjában 

meghatározottak szerinti fogadás alapján kifizetést teljesített, illetve esetükben 

Fogadásszervező eredményes ügyfél-azonosítást és ügyfél-átvilágítást folytatott le, 

amelynek során pénzmosás és/vagy terrorizmus finanszírozására utaló adatot, tényt, 

körülményt nem tártak fel; 

II. az Európai Unióban, vagy egyéb alacsony kockázatot jelentő földrajzi területeken 

rendelkeznek lakóhellyel, ahol a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni 

küzdelemmel összefüggésben hatékony rendszert üzemeltetnek, vagy amelyben 

legalább a Világbank országok kormányzati rendszereit értékelő indexe, illetve 

egyéb források, különös tekintettel a nemzetközi szervezetek által elfogadott 

értékelő jelentés alapján alacsony szintű a korrupció vagy alacsony a más 

büntetendő cselekmények száma, illetve olyan harmadik állam, amelyeknek a 

pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel kapcsolatos előírásai 

összhangban vannak a felülvizsgált FATF-ajánlásokkal, és hatékonyan alkalmazzák 

ezeket az előírásokat. 

14) Fogadásszervező az egyszerűsített ügyfél-átvilágítás keretében jogosult a 4. pontban 

meghatározott adatokban történő változást rögzíteni és azok valódiságát a 7. pontban 

meghatározott iratok bemutatásával ellenőrizni, továbbá a Pénzmosás Elleni Vezető révén 

újbóli ügyfél-átvilágítását lefolytatni. 

V.97. Fokozott ügyfél-átvilágítás 

15) A Fogadásszervező részéről a Pénzmosás Elleni Vezető fokozott ügyfél-átvilágítást köteles 

lefolytatni, ha 

I. az ügyfél kiemelt közszereplőnek minősül; 

II. az ügyfél szerepel az ENSZ Biztonsági Tanácsa és/vagy az Európai Unió pénzügyi 

és vagyoni korlátozó intézkedéseket tartalmazó listáján, illetve Fogadásszervező 

üzletszerű gazdasági tevékenysége gyakorlása során felmerül, hogy pénzügyi és 

vagyoni korlátozó intézkedés alanya Magyarország területén a pénzügyi és vagyoni 

korlátozó intézkedés hatálya alá eső pénzeszközzel vagy gazdasági erőforrással 

rendelkezik; 

III. fennáll a gyanúja annak, hogy az ügyfél nem saját nevében, hanem más (tényleges 

tulajdonos) érdekében jár el Fogadásszervezővel szemben; 

IV. az ügyfél vonatkozásában ún. magas kockázatra vonatkozó tényező áll fenn. 

16) A 15) alpont II. pontjában meghatározott eset fennállása alkalmával (is) Fogadásszervező 

alkalmazottja köteles megköveteli ügyféltől a „Formanyomtatvány az ügyfél-azonosítás 

elvégzéséhez” nyilatkozatot (belföldi vagy külföldi) nyilatkozat kiemelt közszereplőkre 

vonatkozó részének írásbeli kitöltését, amelynek során a kiemelt közszereplői státusz, 

illetve a pénzeszközök forrására vonatkozó nyilatkozat megtétele kiemelt jelentőségű. 

17) Kiemelt közszereplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az 

ügyfél-átvilágítás elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el, így: 
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I. az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, 

Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár; 

II. az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon 

az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló; 

III. a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető 

testületének tagja és tisztségviselője; 

IV. a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, 

amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az 

Alkotmánybíróság, az ítélőtábla és a Kúria tagja; 

V. a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami 

Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási 

Tanács tagja; 

VI. a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, 

Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője 

és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar 

főnökének helyettesei; 

VII. többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének 

tagja, Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, 

irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja; 

VIII. nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja vagy 

ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy. 

18) Kiemelt közszereplőnek minősülő ügyfél a 4. pontban meghatározott adatokon túl köteles: 

I. Fogadásszervezőnek jelezni, hogy a Pmt. 4. § (2) bekezdése mely pontja alapján 

minősül kiemelt közszereplőnek; továbbá 

II. a fogadás során használt, illetve a távszerencsejátéknak nem minősülő, hírközlő 

eszköz és rendszerben kezelt egyenlegre befizetett pénzeszközök forrására 

vonatkozó nyilatkozatot tenni. 

19) A kiemelt közszereplőre vonatkozó rendelkezések megfelelően alkalmazandók a kiemelt 

közszereplő Pmt. 4. § (3) bekezdése szerinti közeli hozzátartozóira és (4) bekezdés szerinti 

kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személyre is. 

20) Az 15) alpont III. pontjában meghatározott körülmény fennállása esetén, a Pénzmosás 

Elleni Vezető a Kit. 4. § (1) bekezdése alapján haladéktalanul (szükség esetén akár telefon 

útján is) teljesíti bejelentési kötelezettségét, és a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés 

foganatosításáért felelős szervnek minden olyan adatot, tényt, körülményt, valamint a 

bejelentés alapjául szolgáló ügyben eljáró ügyfél Kit. 16. § (1) bekezdése szerinti személyes 

adatait bejelenti. A Pénzmosás Elleni Vezető a bejelentést a 6. számú mellékletben foglalt 

formanyomtatvány megfelelő kitöltésével és a PTEI hatóság számára történő 

megküldésével teljesíti. A hatósági eljárás végleges befejezéséig a Fogadásszervező az 

ügyfél részére kifizetés teljesítését felfüggeszti. 

21) Fogadásszervező köteles haladéktalanul bejelenteni a PTEI hatóságnak mindazt a tényt, 

adatot, körülményt, amely arra utal, hogy ügyfél, mint pénzügyi és vagyoni korlátozó 
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intézkedés alanya számára Fogadásszervező kifizetést lenne köteles teljesíteni. 

Amennyiben a PTEI hatóság azt állapítja meg, hogy ügyfél, valamint az ENSZ Biztonsági 

Tanácsa és az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések 

listáján szereplő személy megegyezik, úgy Fogadásszervező köteles a kifizetés teljesítését 

megtagadni és ügyféllel szemben fennálló valamennyi jogviszonyát azonnali hatállyal 

megszüntetni. 

22) Ügyfél Fogadásszervező üzletszerű gazdasági tevékenységével kapcsolatban 

kezdeményezett fogadásai alkalmával kizárólag saját nevében járhat el. A 15) alpont IV. 

pontjában meghatározott körülmény lehetőségének felmerülése alkalmával a 

Fogadásszervező alkalmazottja az ügyfél-azonosítás során, vagy – amennyiben a 

körülmény fennállásának lehetősége később merül fel – a Pénzmosás Elleni Vezető felhívja 

az ügyfelet, hogy nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy saját nevében jár-e el. Amennyiben 

ügyfél e nyilatkozat megtételét megtagadja, úgy a Pénzmosás Elleni Vezető az ügyfél 

részére fogadáson alapuló kifizetés teljesítéséhez jóváhagyása megadását megtagadja. 

23) A 15. pont (v) alpontjában meghatározott ún. magas kockázatra vonatkozó tényező – 

összhangban a Pmt., valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által 

elrendelt Kit. 2. mellékletében meghatározottakkal – különösen, ha 

I. az ügyfél magas kockázatot jelentő földrajzi területen rendelkezik lakóhellyel (így 

különösen, de nem kizárólagosan olyan államok, amelyek nem rendelkeznek a 

pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel összefüggésben 

hatékony rendszerekkel, vagy amelyekben – legalább a Világbank országok 

kormányzati rendszereit értékelő indexe, illetve egyéb források, különös tekintettel 

a nemzetközi szervezetek által elfogadott értékelő jelentések alapján – magas szintű 

a korrupció vagy magas az egyéb büntetendő cselekmények száma, továbbá 

amelyek az Unió vagy az ENSZ BT által megállapított szankciók hatálya alá 

tartoznak, illetve amelyek közismerten terroristák tevékenységét finanszírozzák 

vagy támogatják, vagy területükön ismert terrorista szervezetek működnek); 

 

24) Fokozott ügyfél-átvilágítás hatálya alá tartozó ügyfél számára kifizetés teljesítése akkor 

engedélyezhető, ha 

I. a Pénzmosás Elleni Vezető ahhoz hozzájárulását megadja azon az alapon, hogy a 

kifizetés jogszabályi és szabályzatbeli feltételei maradéktalanul teljesültek, 

pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának kockázata ügyféllel, általa adott ügyleti 

megbízása, illetve részére fogadáson alapuló kifizetés teljesítésével kapcsolatban 

nem áll fenn, és 

II. a Fogadásszervező részéről önálló képviseleti joggal rendelkező vezető 

tisztségviselője – legkésőbb a Pénzmosás Elleni Vezető jóváhagyásának 

megadásától számított 15 napon belül – aláírásával azt engedélyezi. 

25) A Fogadásszervező önálló képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselője által 

megadott engedélyt követően ügyfél részére fogadásán alapuló kifizetés teljesítése 

haladéktalanul végrehajtandó. 
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V.98. Megerősített eljárás 

26) A Fogadásszervező részéről a Pénzmosás Elleni Vezető megerősített eljárást köteles 

lefolytatni, ha egy játéknapon belül kétmillió forintot elérő vagy meghaladó értékű 

pénzügyi művelet végrehajtását kéri ügyfél 

27) A megerősített ügyfél-átvilágítási eljárásra az előzőekben meghatározott általános ügyfél-

átvilágítási eljárás, valamint kockázatvizsgálat szabályai alkalmazandók a jelen fejezetben 

meghatározott eltérésekkel. 

28) A megerősített eljárás keretében a Pénzmosás Elleni Vezető – az általános ügyfél-

átvilágítási szabályokhoz képest – további információkat szerez az ügyfélről, az ügyfél 

pénzeszközei forrásának származásáról, a tervezett vagy végrehajtott tranzakció céljáról 

nyilvánosan elérhető adatbázisok és információk alapján, valamint ellenőrizni köteles az ily 

módon tudomására jutott információkat. A Pénzmosás Elleni Vezető az ily módon 

tudomására jutott tényekről, adatokról, körülményekről feljegyzést köteles készíteni, azokat 

a kockázatvizsgálat során értékelni, majd azt követően az Adatvédelem című fejezetben 

meghatározottak szerinti – ügyfél egyéb adataival együtt – megőrizni köteles. 

29) A megerősített ügyfél-átvilágítási eljárás hatálya alá tartozó fogadás alapján kifizetés 

teljesítésére csak a Pénzmosás Elleni Vezető jóváhagyását és a Fogadásszervező önálló 

képviseleti joggal rendelkező vezető tisztviselőjének írásbeli engedélyét követően kerülhet 

sor, amennyiben a megismert tények, adatok és körülmények és az elvégzett 

kockázatvizsgálat alapján pénzmosás, illetve terrorizmus finanszírozásának, dolog 

büntetendő cselekményből származásának lehetősége nem áll fenn. Amennyiben a 

pénzmosás, illetve terrorizmus finanszírozásának, dolog büntetendő cselekményből 

származásának lehetősége fennáll, úgy a Pénzmosás Elleni Vezető köteles bejelentést tenni 

a PTEI-nek. 

30) Az ügyleti megbízás megerősített eljárásban történő teljesítéséhez kapcsolódó jóváhagyást 

és az engedélyt minden esetben visszakereshető és ellenőrizhető módon dokumentálni 

köteles a Pénzmosás Elleni Vezető. 

V.99. Kockázatértékelés, egyedi kockázatvizsgálat 

31) Az ügyfél-azonosítási kötelezettség hatálya alá tartozó valamennyi ügyfél vonatkozásában 

egyedi kockázatvizsgálatot kell lefolytatni az ügyfél-átvilágítás keretében. Az ügyfél-

azonosítás teljesítését követően és ügyfél-átvilágítás teljesítése alkalmával 

Fogadásszervező Pénzmosás Elleni Vezetője köteles az egyedi ügyben kockázatvizsgálatot 

végezni annak megállapítása érdekében, hogy fennáll-e az adott ügyfél vagy kifizetés 

teljesítése kapcsán pénzmosásra és/vagy terrorizmus finanszírozására, dolog büntetendő 

cselekményből származására utaló tény, adat vagy körülmény lehetősége. 

32) A kockázatvizsgálat alkalmával a Pénzmosás Elleni Vezető köteles megvizsgálni az ügyfél-

azonosítás során rögzített nyereményigazolást azok jellegével, összegével, ügyféllel 

kapcsolatos kockázatok alapján figyelemmel a következő szempontokra: 

I. Fogadásszervező és ügyfél között lebonyolított pénzforgalom;  

II. ügyfél jogviszonyon belül tanúsított magatartásai, folytatott tevékenységének súlya; 
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III. minden egyéb olyan gyanús adat, tény vagy körülmény, amely Fogadásszervező 

ügyleti megbízásainak teljesítése során mint gyanús körülmény felmerül. 

A Pénzmosás Elleni Vezető által lefolytatott egyedi kockázatvizsgálatnak alkalmasnak kell 

lennie arra, hogy az ügyféllel kapcsolatban lefolytatott ügyfél-átvilágítás kiszűrje a 

szokatlan játékosi magatartásokat, illetve tranzakciókat, továbbá alkalmasnak kell lennie az 

ügyleti megbízás, illetve nyereményigazolás valóságtartalmának alátámasztására. 

33) A Pmt. 27. § (2) bekezdése alapján a Pénzmosás Elleni Vezető köteles a kockázatok 

megállapítása és értékelése céljából azonosítani és értékelni az ügyleti megbízás jellegével 

és összegével, az ügyféllel, termékkel, szolgáltatással, földrajzi területtel és alkalmazott 

eszközzel kapcsolatos kockázati tényezőket, és amennyiben eljárása során azt állapítja meg, 

hogy a pénzmosás és/vagy terrorizmus finanszírozásának gyanúja fennállhat, úgy a jelen 

rendelkezésekben meghatározott intézkedéseket köteles megtenni. Pénzmosás és 

terrorizmus finanszírozására utalhatnak a következő körülmények az ügyfél részéről: 

I. az ügyfél hamis személyazonosságot, vagy egyébként valótlan adatokat ad meg az 

ügyfél-azonosítás alkalmával, vagy ilyen valótlan adatokkal akarja magát 

nyilvántartásba vetetni; 

II. az ügyfél nem a saját nevében vesz részt a fogadáson; 

III. az ügyfél adataiban bekövetkező változásról ezen fejezet 5. pontjában meghatározott 

határidőn belül nem tájékoztatja Fogadásszervezőt; 

IV. az ügyfél stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő 

harmadik állam  állampolgára, illetve innen származik; 

V. az ügyfél szerepel az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) Biztonsági Tanácsa 

és/vagy az Európai Unió pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseket tartalmazó 

listáján ; 

VI. az ügyfél tevékenysége során gyanús magatartást tanúsít (pl. gyakori kisebb összegű 

vesztés magas egyenleg mellett, egyenlegről gyakori kifizetés kérése kisebb összegű 

vesztések ellenére); 

VII. az ügyfél ún. imitált játékot folytat, amelynek végén mindig nyereményigazolás 

kiállítását kéri; 

VIII. a Fogadásszervező rendelkezésére álló adatok alapján egyértelműen megállapítható, 

hogy az ügyfél önállóan egyáltalán (fizikai vagy szellemi tényezők miatt) nem képes 

a fogadásban való részvételre; 

IX. az ügyfél a távszerencsejátéknak nem minősülő, hírközlő eszköz és rendszer útján 

szervezett fogadás keretében játékosi egyenlegén illegális pénzösszeget helyez el, 

majd kisebb összegű veszteséget követően egyenlegéről kiutalást kezdeményez egy 

legális bankszámlaszámára, illetve minimális fogadási tevékenységet folytatva 

fenntartja egyenlege valódiságának látszatát, vagy regisztráció során megadottól 

eltérő azonosítóval rendelkező fizetési móddal kíván befizetést teljesíteni; 

X. ügyfél a távszerencsejátéknak nem minősülő, hírközlő eszköz és rendszerben kezelt 

egyenlege nem áll összhangban fogadási tevékenységével (pl. gyakori kifizetés 

kérése, amely összegében jelentősen meghaladja a fogadási értéket), illetve 

egyenlegén jóváírt, tétként meg nem tett bónuszok kifizetését kéri; 
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XI. az ügyfél egyidejűleg többször kíván magának játékosi egyenleget nyitni, akár 

személyesen, akár a távszerencsejátéknak nem minősülő, hírközlő eszköz és 

rendszer útján, akár eltérő, akár azonos IP címről, vagy a fogadásban való részvétele 

alkalmával derül ki, hogy több játékosi egyenleggel is rendelkezik; 

XII. az ügyfél a távszerencsejátéknak nem minősülő, hírközlő eszköz és rendszerbe rövid 

időn belül, gyakran több ország területéről is bejelentkezik; 

XIII. az ügyfél a távszerencsejátéknak nem minősülő, hírközlő eszköz és rendszerben 

kezelt egyenlegét egyéb pénzügyi szolgáltatón (pl. PayPal, Webmoney) keresztül 

tölti fel vagy a befizetett pénzösszeg forrása egyébként gyanús, illetve annak 

eredetét nem lehet igazolni; 

XIV. az ügyfél által regisztrációja során megadott személyes adatai, illetve nyilvántartott 

– befizetésre és/vagy kifizetésre használt – bankkártya vagy hitelkártya adatai 

eltérnek egymástól, eltérő személyeket azonosítanak, illetve azt többen megosztva 

használják; 

XV. az ügyfél a távszerencsejátéknak nem minősülő, hírközlő eszköz és rendszerben 

kezelt egyenlegéről másik ügyfél egyenlegére kíván pénzösszeget átvezettetni, vagy 

bankszámlaszámára kiutaltatni. 

34) Pénzmosás és terrorizmus finanszírozására utalhatnak a következő körülmények a 

Fogadásszervező alkalmazottai részéről: 

I. az alkalmazott meghamisítja, vagy megkísérli meghamisítani az ügyfélre, ügyfél 

egyenlegére vagy ügyfél tevékenységére vonatkozó (ügyfél-azonosított és egyéb) 

adatokat; 

II. az alkalmazott hivatalos kereteken kívül – fogadásra, illetve Fogadásszervező 

működésére vonatkozóan – tájékoztatást nyújt ügyfeleknek; 

III. az alkalmazott a távszerencsejátéknak nem minősülő, hírközlő eszköz és 

rendszerben kezelt ügyfél által befizetett egyenleget nyereményként könyveli el, 

illetve annak kifizetését kezdeményezi. 

35) A Pénzmosás Elleni Vezető az ügyfél-azonosítás hatálya alá tartozó valamennyi ügyfél 

vonatkozásában köteles kockázatérvényességi alapú egyedi kockázatvizsgálatot lefolytatni. 

A Fogadásszervező alkalmazottai részéről felmerülő kockázatok elbírálására ugyanez az 

eljárás alkalmazandó. Az egyedi kockázatvizsgálat során alkalmazandó aktuális belső 

kockázatértékelés, továbbá az ügyfél jogviszonyához kapcsolódó készpénz- és 

ügyfélforgalom nagyságrendjét, a játékosi kör jellemzőit, a magyar tagállami, az uniós és a 

nemzetközi kockázatértékelés eredményét a Pénzmosás Elleni Vezető köteles figyelembe 

venni. 

V.100. Adatvédelem 

36) Fogadásszervező, illetve a Pénzmosás Elleni Vezető a jelen Szabályzatban előírt 

kötelezettségei teljesítése körében birtokába került személyes adatot kizárólag a pénzmosás 

és terrorizmus finanszírozásának, dolog büntetendő cselekményből származása megelőzése 

és megakadályozása, valamint az ENSZ Biztonsági Tanács és az Európai Unió által 

elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseket tartalmazó listáján szereplő 
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személyekkel való jogviszony létrejöttének elkerülése érdekében végrehajtandó feladatai 

céljából, azok ellátásához feltétlenül szükséges mértékben ismeri meg és kezeli. 

37) Fogadásszervező a birtokába jutott személyes adatot az ügyleti megbízás, illetve kifizetés 

teljesítésétől számított nyolc évig kezeli. 

38) Fogadásszervező birtokába jutott, személyes adatnak nem minősülő adatot, okiratokat és 

minden egyéb, ügyleti megbízás vagy a kifizetés teljesítésével kapcsolatos iratokat az 

ügyleti megbízás, illetve kifizetés teljesítésétől számított nyolc évig köteles megőrizni. Az 

iratok őrzését Fogadásszervező központi irattárában oly módon biztosítja a Pénzmosás 

Elleni Vezető, hogy ahhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, illetve a PTEI (vagy 

egyéb hatóság) megkeresésére az iratok nyolc napon belül vissza tudja keresni. 

39) A jelen Szabályzat értelmében Fogadásszervező azon vezető tisztségviselője, illetve 

alkalmazottja, aki személyes adatot, illetve személyes adatnak nem minősülő adatot 

munkaköri feladatainak teljesítése körében kezel, köteles az így tudomására jutott 

információkat bizalmasan kezelni és azokat harmadik személy tudomására nem hozhatja. 

VI. Fogalomtár 

- BOX fogadás: a fogadó az általa kiválasztott lovak egymás közötti összes variációját 

megjátssza. 

- Felszólamlás: amennyiben a fogadó a nyereményével, annak összegszerűségével nem ért 

egyet. 

- Fogadásfelvételi hely: az a hely, ahol a fogadó a fogadásait megkötheti 

- Fogadási segédszelvény: olyan nyomtatvány, melynek segítségével a fogadó írásban 

köttetheti meg fogadását. A terminál a fogadási segédszelvényen megjelöltek szerint 

nyomtatja ki a fogadószelvényt. 

- Fogadásszervező: A Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft., amely Magyarországon 

jogosult a totalizatőr jellegű lóversenyfogadások szervezésére. 

- 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. 

- Hátralék lista: A versenynapon át nem vett nyeremények összege hátralék listára kerül. Az 

ilyen nyeremények a Fogadásszervező bármely fogadásfelvételi helyén igényelhetők, az 

adott verseny nyereményének kihirdetésétől számított 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.  
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- Istálló fogadás: amennyiben az adott versenyen indulónak jelentett lovak közül, a 

totalizatőri rendszerű lóversenyfogadások szempontjából több lovat párnak minősítenek, 

ezek a lovak úgynevezett „istállót” alkotnak. 

- Játékosi egyenleg/játékosi számla: személyes adatokkal kitöltött, természetes személy 

által nyitott és használt számla, melyre a fogadó be- és kifizetéseket eszközöl, itt követhetők 

a jóváírt nyeremények, illetve a játékesemények. 

- Jackpot nyeremény: a fel nem vett nyeremények terhére a Fogadásszervező Jackpot 

összeget ajánlhat föl egy vagy több általa kijelölt futam megjelölt fogadási típusára, amelyet 

a meghatározott fogadási forma nyereményalapjához ad hozzá. A jackpot összegével 

megemelt nyereményalap a nyertes fogadók között kerül felosztásra oly módon, hogy azt a 

kihirdetett és kifizetett nyeremény osztalék együttesen tartalmazza. 

- Kisnyeremény: 200 000 Ft-nál alacsonyabb összegű nyeremény. 

- Kombináció fogalma:  

- Megjátszott kombináció, szelvényen szereplő kombináció vagy kiválasztott 

kombináció: a szelvényen szereplő lovak egy bizonyos sorrendje, illetve amikor a 

fogadó a mezőny vagy részmezőny technikával egy szelvényen az adott fogadási 

típusnak megfelelően több számsor kombinációt játszik meg. (Pl. Hármasbefutó 1-2-3 

BOKSZ, a kiválasztott lovak teljes keverését, azaz hat kombinációt jelent.) Az ilyen 

módon megjátszott kombinációk egyenként önálló fogadásnak számítanak.  

- Nyerő kombináció: az adott fogadási típusban nyertes befutási sorrend vagy sorrendek. 

(Pl. Befutó játékban 2-3, hármasbefutó játékban 5-9-4 vagy Kincsem+ fogadásban 5-

11-3-9-2.) Holtverseny esetén lehet több nyerő kombináció is. (Pl. 1-2-3 és 1-2-4, ahol 

a harmadik helyen a 3-as és 4-es számú lovak holtversenyben érkeztek be a célba. Itt 

hármasbefutó játék esetén mindkettő nyerő kombináció.) 

- Fizető kombináció: előfordulhat, hogy egy futam meghatározott fogadási típusában a 

nyerő kombinációnak megfelelő megjátszott kombináció nem található a Központi 

Információs Rendszerben, ilyenkor a fogadás típusától függően un. fizető kombináció 

kerül meghatározásra, amelyre a totalizatőr nyereményt fizet. Ennek részletes leírása az 

egyes fogadási típusoknál található. 

- Lóversenyfogadás: agár- és lóversenyre történő totalizatőri rendszerű fogadás. A fogadás 

szóban és írásban egyaránt történhet. 

- Nagynyeremény: a 200.000 Ft vagy a fölötti nyeremény. 

- 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. 

- Számítógépes rendszer: a játékmenetet, a játékos-azonosítást, a játékosi egyenlegek 

kezelését és az egyéb pénzügyi folyamatokat biztosító műszaki-informatikai berendezés és 

szoftver. 

- Szerver: a szerencsejáték műszaki-informatikai rendszer részét képező, adattárolásra és 

feldolgozásra szolgáló eszköz. 

- Tartalék ló/tartalék versenyző: a fogadó által kiválasztott versenyző, aki nem tartozik a 

fogadásában szereplő versenyzők közé, csak kiegészíti a fogadásukat. Akkor kerül a 

fogadásban szereplő versenyzők közé, amikor azok közül egy a versenyben nem vesz részt 

(lejelentés).  



121 

- Ténylegesen indult ló: az a ló, mely hivatalosan indultnak volt tekinthető, azaz fogadási 

szempontból részt vett a versenyben. 

- Tét: a szerencsejátékban részvételre jogosító pénzösszeg. 

- 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. 

- Totalizatőri rendszerű fogadás: olyan fogadási forma, amelyben a tétek összeadódnak és 

ezen összegnek a Játéktervben meghatározott hányada, az ugyanott meghatározottak szerint 

kerül nyereményként szétosztásra. 

- 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.  
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VII. Hatályosság 

A Játékterv és a kapcsolódó Részvételi szabályzat a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti 

Hatósága jóváhagyó engedélyével együtt érvényes és a kiadott engedélyben meghatározott 

időponttól hatályos. 

VIII. Mellékletek 

1. melléklet: segédszelvények leírása 

2. melléklet: nyereményigénylési lap 

3. melléklet: nyerési esélyek 

4. melléklet: nyereményalap felosztása holtverseny esetén 

5. melléklet: amennyiben nincs nyerő találat, a nyereményalap felosztása, speciális esetek 

6. melléklet: formanyomtatvány az ügyfél-azonosítás elvégzéséhez” nyilatkozat 
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VIII.101. - 1. melléklet: segédszelvények leírása 
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VIII.102. - 2.melléklet: nyereményigénylési lap 
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VIII.103. - 3. melléklet: nyerési esélyek 
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VIII.104. – 4. melléklet: nyereményalap felosztása holtverseny esetén 

Fogadási 

forma 
1. 2. 3. 4. 

nyerő 

kombinációk 

Nyereményalap 

felosztása 

TET 
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 

BEFUTO 
1 – 

2 
   1-2 ÉS 2-1 1 

BEFUTO 1 
2 – 

3 
  1-2 ÉS 1-3 2 

BEFUTO TET 
1 – 

2 
   1-2 ÉS 2-1 1 

BEFUTO TET 1 
2 – 

3 
  1-2 ÉS 2-1 

2 
1-3 ÉS 3-1 

BEFUTO 

HEL 

1 – 

2 
 3  

1-2 ÉS 2-1 

3 1-3 ÉS 3-1 

2-3 ÉS 3-2 

BEFUTO 

HEL 
1 

2 – 

3 
  

1-2 ÉS 2-1 

3 2-3 ÉS 3-2 

1-3 ÉS 3-1 

BEFUTO 

HEL 
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 

HARMAS 

BEFUTO 

1 – 

2 
 3  1-2-3 ÉS 2-1-3 1 

HARMAS 

BEFUTO 
1 

2 – 

3 
  1-2-3 ÉS 1-3-2 1 

HARMAS 

BEFUTO 
1 2 

3 – 

4 
 1-2-3 ÉS 1-2-4 2 

HARMAS 
1 – 

2 
 3  1-2-3 (bármilyen sorrend) 1 

HARMAS 1 
2 – 

3 
  1-2-3 (bármilyen sorrend) 1 

HARMAS 1 2 
3 – 

4 
 1-2-3 (bármilyen sorrend) ÉS 1-2-

4 (bármilyen sorrend) 
2 

2 A 4 BOL 
1 – 

2 
 3 4 

1-2 ÉS 1-3 ÉS 1-4 ÉS 2-3 ÉS 2-4 

ÉS 3-4 
1 
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Fogadási 

forma 
1. 2. 3. 4. 

nyerő 

kombinációk 

Nyereményalap 

felosztása 

(bármilyen sorrend) 

2 A 4 BOL 1 
2 – 

3 
 4 

1-2 ÉS 1-3 ÉS 1-4 ÉS 2-3 ÉS 2-4 

ÉS 3-4 (bármilyen sorrend) 
1 

2 A 4 BOL 1 2 
3 – 

4 
 1-2 ÉS 1-3 ÉS 1-4 ÉS 2-3 ÉS 2-4 

ÉS 3-4 (bármilyen sorrend) 
1 

2 A 4 BOL 1 2 3 
4 – 

5 

1-2 ÉS 1-3 ÉS 1-4 

1 ÉS 1-5 ÉS 2-3 ÉS 2-4 ÉS 2-5 ÉS 3-

4 ÉS 3-5 (bármilyen sorrend) 

 

Fogadási 

forma 
1. 2. 3. 4. 5. Nyerő kombinációk 

Osztalékok 

száma 

NEG 
1 – 

2 
 3 4  

1-2-3-4 És 2-1-3-4 1 [EO] 

1-2-3-4 (többi sorrendben) 1 [IO] 

1-2-3-x (bármilyen sorrend) 1 (bonus3] 

NEG 1 
2 – 

3 
 4  

1-2-3-4 És 1-3-2-4 1 [EO] 

1-2-3-4 (többi sorrendben) 1 [IO] 

1-2-3-x (bármilyen sorrend) 1 (bonus3] 

NEG 1 2 
3 – 

4 
  

1-2-3-4 És 1-2-4-3 1 [EO] 

1-2-3-4 (többi sorrendben) 1 [IO] 

1-2-3-x (bármilyen sorrend) És 1-2-4-

x (bármilyen sorrend) 
2 (bonus3] 

NEG 1 2 3 
4 – 

5 
 

1-2-3-4 És 1-2-3-5 2 [EO] 

1-2-3-4 (többi sorrendben) És 1-2-3-5 

(többi sorrendben) 
2 [IO] 

1-2-3-x (bármilyen sorrend) 1 (bonus3] 

MUT 
1 – 

2 
 3 4  

1-2-3-4 Multi 4 

1 készlet 4 

osztalék 

1-2-3-4-x Multi 5 

1-2-3-4-x-x Multi 6 

1-2-3-4-x-x-x Multi 7 

MUT 1 
2 – 

3 
 4  

1-2-3-4 Multi 4 

1 készlet 4 

osztalék 

1-2-3-4-x Multi 5 

1-2-3-4-x-x Multi 6 

1-2-3-4-x-x-x Multi 7 

MUT 1 2 
3 – 

4 
  

1-2-3-4 Multi 4 

1 készlet 4 

osztalék 

1-2-3-4-x Multi 5 

1-2-3-4-x-x Multi 6 

1-2-3-4-x-x-x Multi 7 

MUT 1 2 3 
4 – 

5 
 

1-2-3-4 És 1-2-3-5 Multi 4 

1 készlet 4 

osztalék 

1-2-3-4-x És 1-2-3-5-x Multi 5 

1-2-3-4-x-x  És 1-2-3-5-x-x Multi 6 

1-2-3-4-x-x-x És 1-2-3-5-x-x-x Multi 

7 
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Fogadási 

forma 
1. 2. 3. 4. 5. Nyerő kombinációk 

Osztalékok 

száma 

Ötösbefutó 
1-

2 
 3 4 5 

1-2-3-4-5 ÉS 2-1-3-4-5 1 [EO] 

1-2-3-4-5 (nem pontos 

sorrend) 
1 [IO] 

Ötösbefutó 1 
2 – 

3 
 4 5 

1-2-3-4-5 ÉS 1-3-2-4-5 1 [EO] 

1-2-3-4-5 (nem pontos 

sorrend) 
1 [IO] 

Ötösbefutó 1 2 
3 – 

4 
 5 

1-2-3-4-5 ÉS 1-2-4-3-5 1 [EO] 

1-2-3-4-5 (nem pontos 

sorrend) 
1 [IO] 

Ötösbefutó 1 2 3 
4 – 

5 
 

1-2-3-4-5 ÉS 1-2-3-5-4 1 [EO] 

1-2-3-4-5 (nem pontos 

sorrend) 
1 [IO] 

Ötösbefutó 1 2 3 4 
5 – 

6 

1-2-3-4-5 ÉS 1-2-3-4-6 2 [EO] 

1-2-3-4-5 (nem pontos 

sorrend) ÉS 

1-2-3-4-6 (nem pontos 

sorrend) 

2 [IO] 
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VIII.105. – 5. melléklet: amennyiben nincs nyerő találat, a nyereményalap 

felosztása, speciális esetek (1-2-3-4-5-6 befutási sorrend esetén) 

Fogadási forma 
Nyerő kombináció(k) 

alapesetben 

Ha alapesetben nincs nyerő 

kombináció 

TÉT 
1 E SO 

R SO 
a) jackpot 

HELY 

4<=nb_pa<8 

1 SO 

2 SO 

R SO 

nb_pa>=8 

1 SO 

2 SO 

3 SO 

R SO 

a) jackpot 

BEFUTÓ 

TÉT 

1 2 SO 

1 R SO (S) 

R R SO 

a) 1 3 SO 

b) 2 3 SO 

c)Jackpot 

BEFUTÓ 

HELY 

1 2 SO 

1 3 SO 

2 3 SO 

1 R SO (S) 

2 R SO (S) 

R R SO 

a) Jackpot  

BEFUTÓ 

1 2 AO  

1 R SO 

R R SO 

a) 1 2 OI 

8 

b) 1 3 AO 

c) 3 1 AO 

d) 2 3 AO 

e) 3 2 AO 

f) Jackpot 

HÁRMAS 

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) Jackpot 

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 

   1 2 R AO 

   1 R 2 AO 

   R 1 2 AO 

f) 1 x x AO 

g) Jackpot 
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Fogadási forma 
Nyerő kombináció(k) 

alapesetben 

Ha alapesetben nincs nyerő 

kombináció 

MULTI 

1 2 3 4 SO 

1 2 3 4 R SO 

1 2 3 4 R R SO 

1 2 3 4 R R R SO 

 

1 2 3 4 x SO 

1 2 3 4 x R SO 

1 2 3 4 x R R SO 

 

1 2 3 4 x x SO 

1 2 3 4 x x R SO 

 

1 2 3 4 x x x SO 

 

x x x R SO 

x x x R R SO 

x x x R R R SO 

x x x R R R R SO 

 

 

a) 1 2 3 5 SO 

   1 2 3 5 R SO 

   1 2 3 5 R R SO 

   1 2 3 5 R R R SO 

   1 2 3 5 x SO 

   1 2 3 5 x R SO 

   1 2 3 5 x R R SO 

   1 2 3 5 x x SO 

   1 2 3 4 x x R SO 

   1 2 3 5 x x x SO 

---------  

b) 1 2 4 5 SO 

   1 2 4 5 R SO 

   1 2 4 5 R R SO 

   1 2 4 5 R R R SO 

   1 2 4 5 x SO 

   1 2 4 5 x R SO 

   1 2 4 5 x R R SO 

   1 2 4 5 x x SO 

   1 2 4 5 x x R SO 

   1 2 4 5 x x x SO 

---------  

c) 1 3 4 5 SO 

   1 3 4 5 R SO 

   1 3 4 5 R R SO 

   1 3 4 5 R R R SO 

   1 3 4 5 x SO 

   1 3 4 5 x R SO 

   1 3 4 5 x R R SO 

   1 3 4 5 x x SO 

   1 3 4 5 x x R SO 

   1 3 4 5 x x x SO 

--------- 

d) 2 3 4 5 SO 

   2 3 4 5 R SO 

   2 3 4 5 R R SO 

   2 3 4 5 R R R SO 

   2 3 4 5 x SO 

   2 3 4 5 x R SO 

   2 3 4 5 x R R SO 

   2 3 4 5 x x SO 

   2 3 4 5 x x R SO 

   2 3 4 5 x x x SO 

-- 

e) Jackpot 



133 

Fogadási forma 
Nyerő kombináció(k) 

alapesetben 

Ha alapesetben nincs nyerő 

kombináció 

2 A 4-BŐL 

1 2 SO 

1 3 SO 

1 4 SO 

2 3 SO 

2 4 SO 

3 4 SO 

1 R SO 

2 R SO 

3 R SO 

4 R SO 

R R SO 

a) Jackpot 

 

NÉGYES + 

1 2 3 4 AO 

1 2 3 4 OI 

 

1 2 3 x SO 

1 2 3 R SO 

 

x x R R SO 

x R R R SO 

R R R R SO 

 

a) 1 2 4 x SO 

   1 2 4 R SO 

   1 3 4 x SO 

   1 3 4 R SO 

   2 3 4 x SO 

   2 3 4 R SO 

b) 1 2 x x SO 

   1 3 x x SO 

   2 3 x x SO 

c) Jackpot 

ÖTÖS BEFUTÓ 

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 

 

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 hivatalosanindultnak 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) és cián (OI). 

névértéken kifizetésre kerülő kombinációk piros 
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VIII.106. – 6. melléklet: ügyfél-azonosítás során alkalmazandó formanyomtatvány 
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