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Demetrovics Zsolt

ELTE Addiktológiai Tanszéki Szakcsoport

Bevezetés

A játék az ember alapvetõ szükséglete, fejlõdé-
sünk egyik motorja, elengedhetetlen az éréséi
folyamatok katalizálásához, készségek elsajátí-
tásához. Szerepe a felnõttkorban sem elhanya-
golható; fontos eszköze lehet a feszültség leve-
zetésének, a rivalizáció, a verseny szociálisan
elfogadott módon történõ kiélésének, vagy akár
a rekreációnak, a kikapcsolódásnak. Túlhajtott
formája azonban patológiássá válhat. A DSM
(1), illetve a BNO (2) az impulzuskontroll zava-
rok között tárgyalja a kóros játékszenvedélyt,
míg az addiktológiai szemléletû osztályzások a
viselkedési addikciók között tartják számon ezt
a zavart (3).

Magyarországosan sajnálatosan kevés tudo-
mányos közlemény jelent meg a szerencsejáték-
ról, illetve a kóros játékszenvedélyrõl. Lényegé-
ben nem rendelkezünk adatokkal a jelenség

normális és kóros formáinak elterjedtségérõl.
Egy régebbi klinikai vizsgálat (4) mellett, egy-két
pszichológiai jellegû kutatás (5, 6), illetve né-
hány, a jelenség etiológiájával és kezelésével
foglalkozó összefoglaló tanulmány (3, 7–11) em-
líthetõ. Távolabb vezetnek a nem közvetlenül a
szerencsejáték jelenséget, hanem a vele kapcso-
latos döntéshozatali mechanizmusokat, a koc-
kázatvállalás, illetve a játék-helyzet pszicholó-
giai összetevõt vizsgáló kutatások (ld. pl. 12–14).

Jelen összefoglaló célja részben e hiány pótlá-
sa, részben egyáltalán azoknak a területeknek a
feltárása, ahol további kutatásokra, adatgyûj-
tésre lenne szükség. A tanulmány célja ily mó-
don a szerencsejáték hazai jelenlétének átfogó
bemutatása. E cél érdekében a történeti átte-
kintés mellett bemutatásra kerülnek a szeren-
csejáték-piac fontosabb hazai jellemzõi, illetve
a piaci jellemzõkben megmutatkozó trendek,
majd a tanulmány második részében a haszná-

Összefoglalás: A szerencsejáték és a kóros játékszenvedély jelensége alig tanulmányozott területnek számít Magyaror-
szágon. Nagyon kevés a rendelkezésre álló kutatási adat, s emellett a társadalom, illetve a szakpolitika érdeklõdése is
csekélynek mondható. A szerencsejáték sokkal inkább egyszerûen a piac egy szeleteként jelenik meg Magyarországon,
mintsem egy lehetséges ártalmas magatartásként, mentális és viselkedési zavarként. A szerzõ összefoglalójában átte-
kinti azokat kutatási eredményeket, illetve piaci adatokat, amelyek mentén leírható a hazai szerencsejáték elterjedt-
sége, a kóros játékszenvedély helyzete. Ezek ismeretében megfogalmazhatóak azok a legfontosabb teendõk, amelyek
szükségesek lennének a terület hazai fejlesztése érdekében.
Kulcsszavak: szerencsejáték; kóros játékszenvedély; szerencsejáték-piac
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lói oldalról rendelkezésre álló tudásunk kerül
összefoglalásra. A tanulmány záró része a pre-
venció és a kezelés hazai helyzetének bemuta-
tásával, illetve a szükséges teendõk áttekintésé-
vel foglalkozik.

A szerencsejáték rövid története
Magyarországon

Hazánkban a szerencsejátékok megítélése és
gyakorlása, de szabályozása is, többször jelen-
tõsen megváltozott az elmúlt évszázadok során.
Bár, a vásárokhoz, búcsúkhoz kötõdõ sorsjáté-
kok már a XVI. században megjelentek az or-
szágban, a szerencsejátékot elsõként Mária
Terézia szabályozta Magyarországon 1753-ban
kiadott törvényében, amelyben deklarálta az ál-
lam monopóliumát ezen a területen. Az osztrák
lottó bérlõje, Cataldi gróf 1763-ban kapott kon-
cessziót Magyarország területére is és 1770-tõl
napjainkig a lottó, egy közel 60 éves – a század-
fordulótól 1957-ig tartó – szünetet leszámítva
folyamatosan jelen van Magyarországon. Míg a
lottó bevételein kezdetben egyharmad–egyhar-
mad arányban osztozott az államkincstár, a
megfelelõ körzet út- és vízépítõ hatósága, vala-
mint a lottótársaság szervezõi, késõbb az állam
folyamatosan növelte a saját igényét, olyannyi-
ra, hogy 1787-ben II. József teljes mértékben sa-
ját kezelésbe vonta az osztrák lottózást.

A lottó ugyanakkor sokáig nem vált népszerû-
vé Magyarországon. A játék idegen eredete és az
akkor még viszonylagosan bonyolult játéksza-
bályok mellett, az a tény, hogy a játékszervezés
osztrák kézben volt, lényegében bojkottot ered-
ményezett a magyar polgárság részérõl. Jellem-
zõ például, hogy az 1848-49-es szabadságharc
során, az elsõ független magyar kormány a Bécs
központú lottójátékot betiltotta. A helyzet a ki-
egyezés és az Osztrák-Magyar Monarchia meg-
alakulása után változott meg. A játékszervezés
az 1868. évi XV. tc. alapján a Monarchián belül
létrejött Magyar Királyi Lottóigazgatóság kezé-
be került, a bevétel pedig ekkortól már a ma-
gyar állam vagyonát gyarapította. A Lottót azon-
ban 1897-ben az országgyûlés megszüntette,
helyette más szerencsejátékot vezettek be.

A XIX. század végén népszerû szerencsejáté-
kok, elsõsorban a kártyajátékok egyes formái az
arisztokráciához, míg más formái a lecsúszott
kisnemességhez kötõdtek Magyarországon. A
lóversenyzést, Széchenyi István gróf honosítot-
ta meg Magyarországon, angol minta nyomán,
1827. június 6-ával. Az 1925-ben megépülõ Kin-
csem-park, a maga idejében Európa egyik leg-
modernebb versenytere volt, a lóversenyzés
mindazonáltal nem terjedt el széles körben
Magyarországon.

A második világháborút követõ politikai átren-
dezõdés alapjaiban módosította a szerencsejá-
tékhoz való politikai és ideológiai hozzáállást. A
munkás ember és a munka piedesztálra emelé-
se nem fért össze a szerencsejáték eszmeiségé-
vel, a munka nélküli, a szerencsének betudható
meggazdagodás lehetõségével. A szocializmus
egyenlõség eszménye szintén nem kedvezett a
szerencsejátékok megítélésének. A rendszer
központi eleme volt ekkor a középszerûség, az
egyenletes teljesítmény, a biztonságosság, a ki-
számíthatóság, s ezzel összefüggésben a belát-
ható jövõ, a szerény, de lényegében mindenki
által elérhetõ javak biztosítása (5). Könnyen be-
látható, hogy ez az eszmeiség több szempont-
ból sem fért össze a gyors, a szerencsének kö-
szönhetõ meggazdagodás lehetõségével, de már
magával a kockáztatás jelenségével sem. Bár a
lóverseny ebben az idõszakban is megmarad-
hatott, a lóversenyre járás, a lóversenyen törté-
nõ fogadás egyértelmûen deviáns, „rendszer-
idegen” tevékenységnek számított a szocialista
idõszakban. A II. világháborút követõen azon-
ban minden más szerencsejáték tiltás alá ke-
rült. Megszûntek a kaszinók, s az egyéb szeren-
csejáték lehetõségek. Egyedül a Totó-t vezették
be 1947-ben, amit elsõsorban az indokolt, hogy
az ebbõl a játékból származó bevételt az 1948-
as londoni olimpiára történõ felkészülésre, illet-
ve a sportolók kiutaztatására költötte az állam.
Emellett az úgynevezett Tervkölcsönt és Béke-
kölcsönt jegyzõk körében folytattak sorsolást,
amelyeken a nyertesek a kamatok helyett a
jegyzett kötvény névértékének sokszorosát
nyerhették el. Ez azonban nem igazán volt sze-
rencsejátéknak tekinthetõ, hiszen a „kölcsönök”
(az állam számára nyújtott befizetések) elsõdle-
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ges célja nem a szerencsejáték volt, hanem az
ország világháború utáni újjáépítésének, a szo-
cialista állam felépítésének a segítése.

Változást az 50-es évek második felében be-
következõ enyhülés hozott, amelynek eredmé-
nyeképp sor került a lottó bevezetésére. Az
1957. március 7-én újrainduló lottó, pillanatok
alatt óriási népszerûségre tett szert, ami bizo-
nyosan köszönhetõ volt „szelepelõ” funkciójá-
nak is. Ez a játék jelentette – a lassan-lassan
megjelenõ „maszek” vállalkozások mellett – a
kitörés lehetõségét az „egyenlõség” kereteibõl.
Nem véletlen, hogy a kockázatvállalás lehetõsé-
gének a megjelenése – egy olyan világban, amely
alapvetõen elutasította az egyéni kockáztatást,
s annak esetleges eredményeként az egyéni ki-
emelkedés (és az egyéni bukás) lehetõségét –, je-
lentõs érdeklõdésre talált. Jellemzõ, hogy a Lot-
tóban, legalábbis történetének elsõ 20 évében,
jelentõs szerepet kaptak a tárgynyeremények.
Húsz év alatt – az általában havonta megrende-
zett tárgynyeremény sorsolásokon – félezer
öröklakást, közel 600 személygépkocsit, kétszáz-
nál is több családi házat és nyaralót, közel húsz-
ezer televíziókészüléket és számos egyéb (össze-
sen mintegy 250 000 db) nyereménytárgyat sor-
soltak ki. Nem szabad elfelejteni, hogy az orszá-
got ebben az idõszakban – különösen az emlí-
tett nyeremények vonatkozásában – áruhiány
jellemezte, ami kifejezetten vonzóvá tette az
ezeken a sorsolásokon való részvételt. Az áruhi-
ány csökkenésével ezeknek a sorsolásoknak a
vonzereje és a szerepe csökkent, majd 1991-tõl
véglegesen meg is szûnt a tárgynyeremény sor-
solás.

A szerencsejáték-piac igazi megjelenése azon-
ban csak a rendszerváltozást követõen, a 1990-
es évek legelejétõl következhetett be. A rend-
szerváltozás egyik legfontosabb, az emberek
mentalitását meghatározó eleme a szabad koc-
káztatás a szerencsejáték jellemzõivel rokon je-
lenség. A megelõzõ szocialista idõszak alacsony
életszínvonallal járó, de mindenki számára el-
érhetõ biztonságát egy alapvetõen bizonytalan
idõszak váltotta fel, amelyben kulcsszerepet ka-
pott a kockáztatás (beleértve az üzleti vállalko-
zásokkal járó kockáztatást is) lehetõsége, de ki-
menetként megjelent mind a nagy nyereség,

mind pedig a nagy veszteség képe is. Már 1988-
ban bevezették a hatoslottót, majd sorban jelen-
tek meg a különbözõ számsorsjátékok, illetve
sorsjegyek, s valamelyest bõvült a sportfogadá-
sok lehetõsége is.

A szerencsejáték jogi keretei
Magyarországon

A szerencsejáték tevékenységet Magyarországon
az 1991. évi XXXIV. törvény szabályozza, ame-
lyet a késõbbiekben többször is (1994, 1997,
2005, 2006) módosítottak. A szerencsejátékok
szervezésére, néhány kivételtõl eltekintve, Ma-
gyarországon kizárólag a 100 százalékos állami
tulajdonban lévõ Szerencsejáték Zrt. jogosult,
míg a szerencsejátékok szervezésének állami
felügyeletét külön szerv, az adóhatóság kerete-
in belül mûködõ úgynevezett Szerencsejáték
Felügyelet látja el.

Az állami monopólium alóli kivételt, a fogadá-
sok esetében, a lóversenyfogadás és a bukmé-
keri rendszerû fogadás jelenti, bár utóbbi nem
jellemzõ az országban. Ezen túlmenõen, libera-
lizált szerencsejáték tevékenységnek számít a
pénznyerõ automaták üzemeltetése. A pénznye-
rõ automaták üzemeltetése játéktermekhez, il-
letve legfeljebb 2 automata esetében vendég-
látóipari egységekhez kötött. Játéktermek, illet-
ve pénznyerõ automaták üzemeltetéséhez a
Szerencsejáték Felügyelet ad ki engedélyt.

Szintén nem vonatkozik a korlátozás a nem
rendszeresen szervezett sorsolásos játékra,
amennyiben a kibocsátott sorsjegyek száma
nem haladja meg az 1000 darabot vagy a nyere-
mények összértéke nem lépi túl az 50 000 Ft-os
értéket. További kikötés itt, hogy a nyeremények
összértéke meg kell, hogy haladja a sorsjegyek
eladásából befolyt összeg 80%-át. Itt tehát lé-
nyegében kisebb rendezvényekhez kötött alkal-
mi tombolára lehet gondolni. Megjegyzendõ
ugyanakkor, hogy a játékot, ezen feltételek tel-
jesülése mellett is be kell jelenteni a Szerencse-
játék Felügyelet felé.

Szerencsejáték tevékenységet 18 év alatti fia-
tal nem folytathat Magyarországon. A pénznye-
rõ automatán történõ játék azon esetekben is
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tiltott a nem felnõtt korúak számára, amikor az
automata olyan vendéglátóipari egységben van
elhelyezve, ahova amúgy 18 év alatt is be lehet
menni. A játéktermek, kaszinók látogatása
azonban csak a 18 év felettiek számára engedé-
lyezett.

Az elérhetõ szerencsejátékok típusai

Mint láttuk, a szerencsejátékok újkori története
1947-ben a Totó bevezetésével kezdõdött Ma-
gyarországon, amit a londoni olimpiára való ké-
szülõdés közepette, a játékokon való részvétel

Hungarica
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Ötöslottó (5/90) 1957. március 7. 175 21,1 (1990. 21. hét)0 5092,9 (2003. 48. hét)0

Hatoslottó (6/45) 1988. október 29. 175 4,2 (1998. 11. hét) 814,7 (2006. 09. hét)

Skandináv lottó (7/35) 1999. október 4. 175 3,5 (2003. 05. hét) 386,4 (2005. 32. hét)

Joker 1993. november 6. 175 1,2 (2003. 07. hét) 234,0 (2003. 34. hét)

Kenó 1996. március 18. 100 3,0 (1997. 39. hét) 210,0 (1997. 30. hét)

Luxor 2001. szeptember 17. 175 1,1 (2002. 10. hét) 095,3 (2003. 11. hét)

Puttó (gyorsjáték) 2005. november 21. 150 2,8 (2005. 49. hét) 009,0 (2006. 42. hét)
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Totó 1947. október 19. 80 20,8 (1985. 05. hét) 46,8 (2002. 18. hét)

Góltotó 1999. október 4. 80 00,1 (2001. 22. hét) 15,2 (2002. 24. hét)

(1952-1953, 1993)

Tippmix 1997. november 24. 200 496,0 (2006. 24. hét)0 2,6 (2002. 2. hét),

(egy szelvényen)
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Állati Mázli 2005. február 16. 150 5 millió

Black Jack 2005. április 4. (online)

1995. január (offline) 150 5 millió

Legyen malaca 2005. április 4. 150 5 millió

Astro 2005. április 16. 200 5 millió

Fáraók kincse 2005. április 30. (online)

2000. október 30. (offline) 200 5 millió

Álomutazás 2005. június 4. 200 5 millió 

Méhecske 2005. július 23. 150 5 millió 

Bombagól 2005. augusztus 27. 200 5 millió 

Bingó 2005. október 15. 200 5 millió

Bankó 2005. december 10. 150 5 millió

Jubileumi 2006. január 27. 300 3 millió 

Virág 2006. április 8. 150 5 millió 

Trezor 2006. július 29. 200 5 millió 

Autómánia 2006. június 3. 200 5 millió 

Muzsika 2006. szeptember 30. 150 5 millió 

Havi Fix + 2006. november 17. 200 5 millió 
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�� �����
A Magyarországon a Szerencsejáték Zrt. szervezése keretében elérhetô játékok. (*A felsorolás a 2006-ban forgalomban lévô sorsjegyeket tartalmazza.) [16-21]
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anyagi fedezetének megteremtése tett szüksé-
gessé. Egy rövid idõszakig, 1952 õsze és 1953 ta-
vasza között a meccsek eredményeire is lehetett
fogadni, az alacsony nyeremények azonban ér-
dektelenséghez, s a kiegészítõ „Góltotó” játék
megszüntetéséhez vezettek. Majd 10 évvel a
Totó bevezetése után jelent meg ismételten, 60
éves szünet után az Ötöslottó, amelyben 90
szám közül 5-öt kellett eltalálni. Sikerét jelzi,
hogy már az elsõ sorsolásra több mint másfél
millió szelvény érkezett be. A lóversenyen, illet-
ve az utcai árusoknál beszerezhetõ sorsjegyen
kívül, a szocializmus idõszakában a szerencse-
játék kínálat ezekre a lehetõségekre korlátozó-
dott. A kínálat bõvülése közvetlenül a rendszer-
változás elõtt a 6/45-ös tippelési rendszerû ha-
toslottó 1988 októberében történt bevezetésével
kezdõdött, amit aztán követett a további szám-
sorsjátékok (joker, Kenó, skandináv lottó, Luxor)
és sorsjegyek bevezetése, illetve bõvült a sport-
fogadási kínálat is a Góltotó és a Tippmix meg-
jelenésével. Legújabban, 2005 novembere óta
létezik a Puttó elnevezésû gyorsjáték, amely osz-
tályozását tekintve a számsorsjátékok közé tar-
tozik, a sorsolás gyakorisága azonban el is külö-
níti ezektõl (15).

A különbözõ, az 1. táblázatban bemutatott
szerencsejátékok szervezését az 1991-ben meg-
alakult, állami tulajdonú Szerencsejáték Zrt.
végzi. A Totó és a Lottó üzemeltetése mellett
már 1992-ben megjelentek az elsõ kaparós sors-
jegyek, illetve érdekeltségeket szerzett a cég a

kaszinópiacon, s belépett a lóversenyfogadás
szervezésébe is (ezt az érdekeltségét a cég 1995-
ben feladta). 1993-tól megkezdõdött az értéke-
sítési hálózat bõvítése és korszerûsítése, aminek
eredményeképp már 2000-ben a gépi játékok
online értékesítése teljessé vált, s az offline ér-
tékesítés 2001-ben meg is szûnt.

A Szerencsejáték Zrt. mellett a szerencsejáték
kínálat másik, liberalizált oldalát a mintegy 1200
vállalkozás által mûködtetett 30 ezernél is több
(2006) pénznyerõ automata adja. Ezen túlme-
nõen a kaszinók, illetve az egyre kisebb jelentõ-
séggel bíró lóversenyfogadás részesül még a sze-
rencsejáték-piacból. A szerencsejáték tevékeny-
séggel foglalkozó vállalkozásokat az Euromat tag
Magyar Szerencsejáték Szövetség fogja össze
(22).

A pénznyerõ automaták piaca

A liberalizált szerencsejáték tevékenységet foly-
tató vállalkozások száma a kezdeti szerényebb
érdeklõdést követõen 1994 után ugrásszerûen
megnõtt, s 1997 óta folyamatosan 1000 fölötti
vállalkozásról beszélhetünk. Az utóbbi három
évben mintegy 1200 vállalkozás foglalkozott
pénznyerõ automaták és játéktermek üzemel-
tetésével (1. ábra).

Pénznyerõ automata csak játékteremben
(vagy játékkaszinóban üzemeltethetõ.) A sze-
rencsejáték törvény két játékterem típust külö-
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A szerencsejáték tevékenységet szervezôk számának alakulása 1992 és 2006 között (23)
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nít el. Kis leegyszerûsítéssel az I. kategóriába a
tényleges játéktermek tartoznak, míg a II. kate-
góriába a pénznyerõ automata üzemeltetésére
engedélyt szerzõ vendéglátóipari egységek (bá-
rok, kocsmák) kerülnek. Utóbbiakban legfeljebb
2 db., II. kategóriába sorolt, azaz alacsonyabb
minõségi szintet képviselõ nyerõautomata mû-
ködhet. A magyarországi piacot a II. kategóriá-
ba tartozó üzletek uralják; részesedésük stabi-
lan 90% feletti a piacon (2. ábra).

Tekintve, hogy II. kategóriájú helyen csak II.
kategóriájú gépet lehet üzemeltetni, így a II. ka-

tegóriájú játéktermek dominanciája egyben azt
is jelenti, hogy a játékgépek közül is a II. kategó-
riát képviselõ gépek uralják a piacot. Így 2006
decemberében 6760 db I. kategóriájú és 23 933
db II. kategóriájú gép mûködött az országban.
Az elmúlt négy év egyértelmû trendje ugyanak-
kor, hogy a teljes gépszám folyamatos csökke-
nése mellett (2003-ban 34 065 db, míg 2006-ban
30 693 db gép mûködött) nõ az I. kategóriájú
gépek száma. Az arányokat tekintve ez azt je-
lenti, hogy az I. kategóriájú gépek aránya négy
év alatt 13%-ról 22%-ra emelkedett (3. ábra).

Hungarica
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Az I. és II. kategóriába sorolt játéktermek számának alakulása 1999 és 2006 között [23]
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A kaszinó-piac

A magyarországi kaszinó-piac jelenlegi állapota
2001–2002 során alakult ki. E szerint Magyaror-
szágon hat kaszinó üzemel, közülük három Bu-
dapesten, három pedig vidéki nagyvárosokban.
A három vidéki kaszinóból kettõ az állami sze-
rencsejáték szervezõ tulajdona, míg a többi ka-
szinó koncessziós szerzõdés alapján mûködik.
Az állami tulajdonban lévõ kaszinók csak forintos
üzemmódban mûködnek, míg a másik négy hely
vegyes üzemmódban (egy helyen forint és US
dollár, három helyen forint és euro) mûködik (29).

A szerencsejáték-piac árbevétele
és az adók alakulása

A szerencsejáték-piac teljes árbevétele az elmúlt
másfél évtizedben dinamikus növekedést mu-
tatott. Az 1992-es 21,6 milliárd forintos árbevé-
tel 2006-ra tizenegyszeresére, 239,1 milliárd Ft-
ra nõtt (4. ábra). Egy 2004-ben jelentkezõ meg-
torpanást leszámítva a szerencsejáték-piac ár-
bevételének növekedése töretlennek mutatko-
zott az elmúlt közel másfél évtized során.

Az elmúlt években a szerencsejáték-piac ár-
bevételének legnagyobb, 2002 óta 50%-ot meg-
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haladó része a sorsolásos játékokból származik,
míg a bevétel egy további harmadát (az elmúlt
hét évben 31% és 36% közötti részt) a pénznye-
rõ automaták hozzák (5. ábra). Szintén az elmúlt
hét évre vonatkoztatva a fogadásos játékok a
teljes szerencsejáték árbevételhez 6–12%-kal,
míg a kaszinók 4–8%-kal járulnak hozzá. Az
utóbbi években mind a kaszinók, mind a foga-
dásos játékok árbevételbõl való részesedésben
visszaesés volt tapasztalható.

A szerencsejáték tevékenységbõl származó ál-
lami adóbevételek az úgynevezett játékadóból,
illetve a szerencsejátékok után fizetett személyi
jövedelemadóból tevõdnek össze. Elõbbiek
2006-ban 71,4 milliárd Ft-ot tettek ki, amely
összegnek több mint fele (57,4%) a pénznyerõ
automaták üzemeltetése nyomán, míg további
36,2% a sorsolásos játékokból folyt be. A kaszi-
nók 4,1%-kal, a fogadások 2,1%-kal, míg a játék-
automaták 0,2%-kal, az ajándéksorsolások pe-
dig mindössze 0,02%-kal részesedtek ebbõl az
adónembõl (29).

A játékadóhoz viszonyítottan a személyi jöve-
delemadó befizetés lényegesen kisebb, össze-
sen 16,7 milliárd forint befizetést jelent, amely-
nek több mint négyötödét – 13,8 milliárd Ft-ot
– a sorsolásos játékok adják. Összesen 14,6% a
fogadások és 2,6% az ajándéksorsolás részese-
dése, míg a kaszinók, a pénznyerõ automaták,
illetve a játékautomaták esetében ez az adó-
nem nem jelenik meg.

A szerencsejáték elterjedtsége
Magyarországon
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Az egyes szerencsejáték tevékenységek közül az
1. táblázatban már közölt, a számsorsjátékokra
és sportfogadásra vonatkozó kereskedelmi ada-
tok mellett a kaszinó-piac vonatkozásában áll-
nak még rendelkezésre adatok. E szerint míg
2000 és 2001 között negyedével nõtt a kaszinó-
kat felkeresõ vendégek aránya, ezt követõen már
csak kisebb, legfeljebb 10% körüli mozgás volt
tapasztalható (6. ábra). A külföldi vendégek ará-
nya az elmúlt években stabilan 50% feletti a ka-
szinókban (2003-ban 57%, 2004-ben 59%, 2005-
ben 55%, míg 2006-ban 54%). A kaszinókban
játékba vitt összeg 2001 és 2004 között folyama-
tos növekedést mutatott (2001-ben 38,2 milli-
árd Ft, 2002-ben 41,2 milliárd Ft, 2003-ban 46
milliárd Ft, 2004-ben pedig 54,7 milliárd Ft). A
2005-ben kockáztatott 47,9 milliárd forint
azonban lényegesen alatta maradt az elõzõ évi
összegnek. 2006 során ismét növekedés mutat-
kozott, s az ebben az évben kockáztatott 53,9
milliárd forint megközelíti a 2004-es értéket.

Normál populációs epidemiológiai
adatok

Magyarországon a mai napig alig készült szeren-
csejátékkal kapcsolatos tudományos kutatás.

Hungarica
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A kaszinókban fogadott vendégek száma 2000 és 2006 között (ezer fô) [24-29]
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Specifikusan epidemiológiai célzatú kutatás
2007 elõtt egyáltalán nem készült. 2003 tavaszán
Paksi Borbála és Elekes Zsuzsanna vezetésével
készült egy országos reprezentatív mintán fel-
vett drog- és alkohol-epidemiológiai vizsgálat
(Alkohol és Drog Epidemiológia; ADE), amely
néhány kérdés erejéig tartalmazott az egyes
szerencsejáték típusok használatának gyakori-
ságára és az ezekre költött pénz mennyiségére
vonatkozó kérdéseket (30). Problémabecslésre
mindazonáltal ez a kutatás nem volt alkalmas,
ezt nem is tûzte célul maga elé. A 2007-ben le-
folytatott Országos Lakossági Adatfelvétel az
Addiktológiai Problémákról (OLAAP) kutatás
teszt-battériája már tartalmazta a South Oaks
Gambling Screen (SOGS) kérdõív (31) magyar
változatát. Bár e kutatás eredményei még nem
állnak rendelkezésre, az elõzetes számítások az
Európában mért a 3%-os összesített problémás
és patológiás prevalenciához (32) hasonló érté-
ket jeleznek (33).

A 2003-as ADE vizsgálat az egyes szerencsejá-
ték típusokban való részvétel mértékérõl szol-
gáltat adatokat a 17–53 éves felnõttek 3675 fõs
normál – nem, kor és településtípus szerint rep-
rezentatív – mintáján. A megkérdezettek

19,2%-a jelzett havi/kéthavi rendszerességû
vagy annál sûrûbb szerencsejátékot. A napi, il-
letve heti többszöri játék prevalenciája 1% alatt
marad (0,2% és 0,6%), míg heti rendszeresség-
gel 11,2% kockáztatja a pénzét valamilyen játé-
kon. Az egyes játéktípusok részletesebb vizsgá-
latára csak a legalább havi/kéthavi rendszeres-
séggel játszók körében került sor. Õket az elmúlt
30 napra vonatkozóan a játéknapok számáról,
és szintén az elmúlt 30 napra vonatkozóan
összesen az adott szerencsejátékra költött pénz
összegérõl kérdeztük (2. táblázat). Összességé-
ben viszonylagosan alacsony prevalencia érté-
kek születtek. Rendszeres szerencsejáték tevé-
kenység jelentõsebb mértékben csak a Lottó
esetében mutatkozott.

Speciális populációs epidemiológiai
adatok

Marián és munkatársai (6) szûkebben, a Szeren-
csejáték Zrt. termékeire vonatkozóan végeztek
vizsgálatot. A felmérés során a normál populá-
ciós mintavétel (6112 fõ) mellett egy in-shop
adatfelvételre is sor került, ez azonban megint
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Kaszinóban

játszott 379 97,1 1,3 1,4 0,1 0 0,1 21,9

Nyerôgéppel

játszott 382 91,8 2,1 4,9 0,5 0,4 0,2 4,5

valamilyen sport-

eseményre fogadott

(lóverseny, totó) 379 90,5 1,8 6,7 0,6 0,3 0,1 2,8

lottózott, vagy

különféle sors-

jegyeket vásárolt 452 6,7 11,4 78,1 2,6 1,0 0,2 1,8

pénzben

kártyázott 379 97,5 0,3 1,7 0,3 0 0,1 11,6

egyéb 378 97,9 0,3 1,3 0 0,2 0,2 0

*azok arányában, akik játszottak pénzben az elmúlt hónapban
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Az elmúlt 30 napra vonatkozó szerencsejáték gyakorisága (az elmúlt 1-2 hónapban játszók körében), valamint a szerencsejátékra költött összeg az elmúlt hónapban
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csak a Szerencsejáték Zrt. értékesítõhelyeire
korlátozódott. Az elemzés a szerencsejátékra
költött pénz mennyisége mellett a játékszokáso-
kat (mit, miként és milyen gyakran játszik a sze-
mély), illetve a játékismeretet (szabályok, árak)
leíró változókon alapult. A kutatók klaszterelem-
zés segítségével négy játékostípust különítettek
el. Az elsõ kategóriába azok kerültek, akik gya-
korlatilag nem tekinthetõk játékosoknak, tekint-
ve, hogy a megelõzõ fél évben egyetlen játékban
sem vettek részt (45%). A kutatás a megkérde-
zettek 13%-át alkalmi játékosként azonosította,
35%-ot olyan alapjátékosként, akik rendszeresen
játszanak, míg a nagyjátékosok aránya 7% volt.
Utóbbiak azok, akik a szerencsejátékokat alap-
vetõen fogyasztási cikként percipiáló alkalmi-
és alapjátékosokkal szemben professzionálisan,
de egyben impulzívan állnak hozzá a szerencse-
játékhoz. Míg elõbbiek ugyan rendszeresen, de
kiszámítható és elõre eltervezett módon költe-
nek a szerencsejátékokra, pontosan tudva, hogy
mekkora összeget áldoznak a játékra, addig
utóbbiaknál egész más mintázat jellemzõ. Õk
azok, akik egyszerre többféle játékot és azt is
többszörös fogadással játszanak meg, s a fõnye-
remény növekedése esetén õk azok, akik hajla-
mosak jelentõsen megemelni a tétjeiket, azaz
például a Lottó nyeremény növekedésével egy-
re nagyobb összeget kockáztatnak (ez a játéko-
sok többségére amúgy nem jellemzõ). Játékuk-
ra sokkal inkább az impulzivitás, mintsem a

tervszerûség a jellemzõ. Közülük kerül ki a szer-
zõk által extrém játékosnak nevezhetõ réteg (a
szerzõk kalkulációja szerint ez a felnõtt népes-
ség 1%-át jelenti), amely nagyon nagy téteket
játszik meg. A kutatás ugyanakkor nem alkalma-
zott semmilyen, a probléma mértékének becs-
lésére alkalmas módszert.

Az egészségügyi ellátásban megjelenõk
adatai

Az egészségügyi ellátásban kezeltek számát te-
kintve csak korlátozottan állnak rendelkezésre
adatok. A 7. ábra a 2004 és 2006 között kóros já-
tékszenvedély miatt kezelt páciensek számát
mutatja havi bontásban.

A fekvõbetegként kezeltek száma 2004 és 2006
között havi bontásban 23 és 56 fõ között moz-
gott, míg a 2004–2005-ös idõszakban járóbeteg-
ként havi 145 és 208 fõ közötti személyt kezel-
tek. A kezeltek túlnyomó többsége férfi. A fekvõ-
betegek körében arányuk 81% és 93%, míg a já-
róbetegek körében 72% és 100% között mozog.

Németh és munkatársai (4) két pszichiátriai
klinika adatait tekintették át egy két éves perió-
dusban (1994. január 1. és 1996. január 1. kö-
zött). Összesen 12 beteget azonosítottak, akik
kórós játékszenvedély miatt részesültek kezelés-
ben. Valamennyien férfiak voltak, átlagéletkoruk
31 év (21 és 50 év között). Egy kivétellel vala-
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mennyi személy egyedülálló volt. Két fõ rendel-
kezett felsõfokú végzettséggel, hatan végeztek
középiskolát, négyen általános iskolát. A szer-
zõk 7 betegnél azonosítottak valamilyen pszi-
chiátriai zavart az elsõ fokú rokonok körében
(ebbõl két esetben kóros játékszenvedélyt), és
három beteg kivételével valamennyi személynél
diagnosztizáltak a játékszenvedély mellett vala-
milyen egyéb I. vagy II. tengely zavart. A leg-
gyakrabban használt szerencsejáték típusok a
rulett és a nyerõautomaták voltak. Ezen vizsgá-
lat kivételével, amely némi adalékkal szolgál a
kóros játékszenvedély jellemzõihez, más olyan
hazai kutatási adattal nem rendelkezünk, amely
a kóros játékszenvedéllyel diagnosztizált sze-
mélyek jellemezõit írná le.

Szerencsejáték-politika Magyarországon

Magyarországon, a nemzeti szerencsejáték stra-
tégia elõkészítésének feladata a Pénzügyminisz-
térium alá rendelt Szerencsejáték Felügyelet fel-
adta. Tudomásunk szerint ilyen stratégia kiala-
kítása 2003-ban kezdõdött meg, elõrevetítve a
Szerencsejáték törvény 2005. évi módosítását,
azonban a stratégia maga nem kapott publici-
tást. A stratégia, a rendelkezésre álló informáci-
ók szerint alapvetõen a piaci szabályozásra vo-
natkozó elvekkel, illetve a törvényi szabályozás-
ra vonatkozó szempontokkal foglalkozott. Bár a
témában megjelenõ közlemények számának
enyhe növekedése, valamint a média fel-felbuk-
kanó érdeklõdése jelzi a probléma jelenlétét
hazánkban, valójában a szerencsejáték jelenség
nem jelentkezik pillanatnyilag olyan látványos
és jelentõs problémaként, ami érdemi sürgetést,
nyomást jelenthetne a politika számára, hogy
egy, a jelenség pszichoszociális vonatkozását,
kezelését is figyelembe vevõ stratégiát alakítá-
son ki. Fontos azonban ezzel kapcsolatosan azt
is megjegyezni, hogy Magyarországon a szen-
vedélybetegségek különbözõ formáinak struk-
túrája jelentõsen átalakult az elmúlt másfél-két
évtizedben. Az ország lényegében a 90-es évek
elejétõl kezdõdõen szembesül jelentõsebb mér-
tékben a kábítószer-problémával (30), és ettõl
kezdve ez a problematika dominálja a szenve-

délybetegségek tekintetében mind a tudomá-
nyos, mind pedig a szakpolitikai és a politikai
érdeklõdést is. Ez a dominancia nem csak az
amúgy lényegesen nagyobb népegészségügyi
problémát jelentõ alkoholfogyasztással és do-
hányzással kapcsolatos problémák háttérbe
szorulását eredményezte hazánkban, hanem az
egyéb függõségek, köztük a kóros játékszenve-
dély is lényegesen kevesebb figyelmet kapnak.

A kábítószerügyet 1999-tõl kezdõdõen helyet-
tes államtitkári rangban koordinálták a közigaz-
gatásban, s a korábbiakhoz képest jelentõsebb
anyagi forrásokat is szánt a kormány e problé-
ma prevenciójára, a pszichoszociális következ-
mények kezelésére, az ártalomcsökkentésre.
Hasonlóképp elkészült az ország Nemzeti Stra-
tégiája a Kábítószer-probléma visszaszorításá-
ra (34). Mindez nagyban hozzájárult a kapcso-
lódó civil szféra megerõsödéséhez, míg az alko-
hol, a dohányzás, illetve az egyéb addiktív prob-
lémák esetében ez a szakpolitikai figyelem –
csakúgy, mint a civil szféra életre hívása és meg-
erõsödése – elmaradt. Ez ugyanakkor nem csak
a programok létrehozása és megvalósítása
szempontjából jelent hiányosságot, hanem ab-
ból a szempontból is, hogy nincs jelen olyan ci-
vil réteg, amely a társadalom elvárását közvetít-
ve nyomást tudna gyakorolni a politikára a hi-
ányterületek pótlása érdekében. Mindennek kö-
vetkezményeként az utóbbi területeket domi-
nánsan a problémák adminisztratív, szabályo-
zás jellegû kezelése jellemzi, míg a prevenciós
eszközök, a kezelés, a pszichoszociális ellátás,
az ártalomcsökkentés nem jelenik meg straté-
gikusan a szakpolitikában.

A kóros játékszenvedély megelõzése

Magyarországon jelenleg nincs a szerencsejá-
tékkal kapcsolatos problémák megelõzésére ki-
alakított specifikus prevenciós program. A szen-
vedélybetegségekkel kapcsolatos megelõzés
Magyarországon elsõsorban az iskolai környe-
zetben folyó univerzális prevenciós programok-
ra épít. Ezek a programok azonban a fentiekkel
összhangban, dominánsan az illegális szerek
használatának megelõzésére koncentrálnak.
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Kisebb hangsúlyt kap a legális szerekkel (alko-
hol, dohányzás) kapcsolatos megelõzés, míg a
viselkedési addikciók, köztük a kóros játékszen-
vedély lényegében hiányzik ezekbõl a progra-
mokból (35, 36). Azok a programok, amelyek
nem közvetlen drogprevenciót végeznek, ha-
nem valamilyen általánosabb kontextusban
foglalkoznak egészségfejlesztéssel, esetenként
érintik a viselkedési addikciók körét is. A kóros
játékszenvedéllyel kapcsolatos információs
anyagok, tünetleírások és prevenciós célzatú
írások elérhetõek azonban az interneten. Ezek
nagyobb része mindazonáltal elsõsorban a lai-
kus érdeklõdõknek, illetve a tájékozódni vágyó
háziorvosoknak vagy egyéb szakorvosoknak
szól, kevesebb az olyan tartalom, amely a fiata-
lokat szólítja meg, vagy amely kifejezetten a ve-
szélyeztetett rétegeket vagy a szenvedélybete-
geket tekinti célpopulációjának.

A kóros játékszenvedély kezelése

A játékszenvedély-betegek ellátása Magyaror-
szágon, az egyéb addiktív betegségek kezelésé-
hez hasonlóan elsõsorban az általános pszichi-
átriai osztályokon, illetve a néhány addiktoló-
giai (vagy pszichiátriai és addiktológiai) osztá-
lyon, valamint gondozókban és ambulanciákon
történik. Általánosan jellemzõ, hogy ezeken a
kezelõhelyeken a pszichiátriai betegek ellátása
mellett elsõdlegesen az alkoholbetegek, kisebb
részben pedig az egyéb pszichoaktív szerekkel
kapcsolatos függõségi problémák ellátása zajlik,
a kóros játékszenvedély, illetve az egyéb viselke-
dési addikciók kezelése lényegesen kisebb hang-
súlyt kap. A Nyírõ Gyula Kórház II. sz. Pszichi-
átriai Osztályán belül 2004. októbere és 2006.
júniusa között mûködött olyan speciális részleg
Német Attila vezetésével, amelyet kifejezetten
szerencsejáték szenvedélybetegek számára hoz-
tak létre; a kórház átszervezése során azonban
az itt dolgozó szakembergárda szétesett és a
részleg megszûnt.

A fentieken túl, a betegek egy vélhetõen kisebb
része magánrendelésen keres – elsõsorban
pszichoterápiás – segítséget, illetve fejlettnek
mondható a Gamblers Anonymous tevékeny-

sége (http://www.gamblersanonymous.hu/). Az
elsõ GA csoport 1995-ben alakult Magyarorszá-
gon, azonban a tagok visszaesése miatt ez a kez-
deményezés 1997-re elhalt. Horváth Szilveszter
azonban, aki egy önéletrajzi ihletésû kötet szer-
zõje is (37) 2000 júniusában újraszervezte a bu-
dapesti GA csoportot. A Gamblers Anonymous
munkája azóta is töretlen, 2007 tavaszán az öt
budapesti GA csoport mellett négy vidéki nagy-
városban is mûködnek csoportok.

Megbeszélés

Összességében, az egyik fõ megállapításunk az
lehet, hogy míg a szerencsejáték piaci, kínálati
oldala jól látható, s kitûnõen dokumentált, ad-
dig a keresleti oldalról nagyon kevés érdemi in-
formációval rendelkezünk. A kutatás, a kezelés
és a megelõzés részérõl nagyon szerény érdek-
lõdés mutatkozik a terület iránt. Az epidemio-
lógiai vonatkozások tekintetében a normál po-
pulációs adatgyûjtés érdemben 2007-ben kez-
dõdött meg (a korábbi adatok csak nagyon kor-
látozottan használhatók), s ezt követhetik majd
az elkövetkezendõ években a speciális, veszé-
lyeztetett populációkra irányuló további kuta-
tások, illetve ezzel összefüggésben a prediktív
és protektív tényezõk vizsgálata. Jelen pillanat-
ban ez a terület – ami a hazai adatokat illeti –
feltáratlan. Jelentõs hiány ez, hiszen mint min-
den pszichiátriai jelenségnek, egészen bizonyo-
san a kóros játékszenvedélynek is vannak olyan
kulturspecifikus jellemzõi, amelyek megisme-
rése jelentõs segítséget nyújthatna a hatéko-
nyabb gyógykezeléshez.

A szerencsejáték probléma pszichoszociális
vetületeit tekintve gondot jelent, hogy nincs át-
fogó nemzeti stratégia, a prevenció csak érintõ-
legesen foglalkozik a szerencsejáték szenvedély-
betegséggel, s az ország egyetlen speciális keze-
lõhelye 2006-ban bezárásra kényszerült. Az ál-
talános pszichiátriai osztályok szerepe mellett a
kezelés legerõsebb szektorának jelenleg a
Gamblers Anonymous tûnik Magyarországon.
Miközben az önsegítõ tevékenység erõssége
mindenképpen örvendetes, fontos lenne a pro-
fesszionális segítés erõsítése is ezen a területen.
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Köszönettel tartozom Németh Attila fõorvosnak, a Nyírõ Gyula Kórház II. sz. Pszichiátriai Osztálya korábbi vezetõjének az Osztályon mûködõ „Szerencsejáték rész-
leggel” kapcsolatos információkért, valamint Horváth Szilveszter addiktológiai konzultánsnak a Gamblers Anonymous-szal kapcsolatos tájékoztatásért. Mérõ László
professzor a kollégáival végzett kutatásról szolgált számomra további adatokat, míg Buda Béla professzor és Koós Tamás a nemzeti szerencsejáték stratégiával kap-
csolatosan volt segítségemre.
A tanulmány elkészítését a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíja tette lehetõvé.
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