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I. FEJEZET 
 

ÁLTALÁNOS RÉSZ 
 
 

1. Általános rész 
 
1.1.  A lóversenyek fogadással kapcsolatos meghatározásai 
  
1.1.1. A lóverseny fogalma, meghatározása 
 
Alkalmazandó jogszabályok:  
 
1991. évi XXXIV. törvény - A szerencsejáték szervezéséről 
A Törvény felhatalmazás alapján, a szerencsejáték szervezéséről, valamint a 
lóversenyfogadás szabályairól mindenkor hatályos végrehajtási rendeletek. 
 
A lóverseny fogalma alatt a jelen Játéktervben a R. 1. §. (1) bekezdésében felsorolt ló- és 
lovasversenyeket kell érteni. A fogadásszervező a hagyományos (a./-d./-ig) lóversenyekre 
szervez és bonyolít fogadásokat. 
 
 
1.1.2. A lóversenyfogadás fogalma 
 
Lóversenyfogadásnak, minősül a versenyben résztvevőkre és eseményekre történő - a R. 1. § 
(3) bekezdésében foglaltak szerinti -, azaz a lóversenyek várható eredményeire történő 
fogadás a jelen Játékterv és kapcsolódó Részvételi Szabályzat alapján. 
  
A Játékterv az ún. "totalizatőr" rendszerű fogadásra vonatkozik (R. 4. § (a)). 
 
A totalizatőr rendszerű lóversenyfogadásoknál a fogadásszervezőnek a R. 5. § (1) bekezdése 
szerinti alap fogadási formákat kell üzemeltetnie: 
 

a./ tét fogadás 
b./ hely fogadás 
c./ befutó fogadás 
d./ hármas befutó fogadás 
e./ halmozott fogadás 

 
 
A R. 5. § (2) bekezdésében foglaltak közül a fogadást szervező a következőket üzemelteti: 
 

a./ hatos befutó fogadás 
b./ öt nyerő fogadás 
c./ három nyerő fogadás 

 
A fogadást szervező a hagyományos lóversenyek mindegyikében üzemelteti az összes alap 
fogadási formát és alkalmanként a hatos befutó fogadást. A három nyerő fogadást és az öt 
nyerő fogadást csak alkalmanként üzemelteti, és azt a Felügyeletnek 30 nappal korábban 
bejelenti. 
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1.1.3. A totalizatőr rendszerű fogadások 
 
A totalizatőr rendszerű fogadások lényegi meghatározása 
 
A totalizatőr rendszerű fogadásoknál a fogadásszervező a versenyenként (futamonként) és 
fogadási formánként a feltett (fogadott) pénzösszegeket (téteket) összesítve nyereményalapot 
képez, majd  a nyereményalap 69,4 %-át  nyeremények kifizetésére fordítja . A egyes 
fogadási formára vonatkozó nyereményhányadot a fogadási forma szerinti találatokra fordítja. 
A fogadásszervező a nyerő tétre eső nyereményhányadot osztalékként 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 futamban a 
nyerő tikettek egységére ugyanazt a nyereményt (osztalékot) fizetik, függetlenül attól, hogy a 
tiketteket mikor váltották, azaz a fogadást mikor kötötték (a verseny indítása előtt közvetlenül 
vagy azt megelőzően bármikor, amikor a szóban forgó futamra már fogadni lehetett). A 
nyeremény csak a futam összes – fogadási formánként – feltett forgalma (bevétele) és a nyerő 
tikettekre (lóra, lovakra, illetve a nyerő kombinációra) eső találatok mennyiségétől, arányától 
függ. 
 
A fogadásszervező az egyes fogadási formánkénti nyereményeket, osztalékokat 10 Ft-os 
alaptétre számítják, és 200 Ft-ra hirdeti ki a TÉT, HELY, TÉT-HELY HALMOZÁS, 
BEFUTÓ, HÁRMAS BEFUTÓ, ÖT NYERŐ és HÁROM NYERŐ fogadás esetén. 
A HATOS BEFUTÓ fogadás esetén 10 Ft-os alaptétre számolják, és 50 Ft-ra hirdetik ki. 
 
A totalizatőr rendszerű fogadások formái és jelölése: 
 

fogadási forma     rövidítés / jelölés 
 
TÉT fogadás      TÉT  T 
HELY fogadás     HLY  H 
HALMOZÁS fogadás     HMZ  HM 
(TÉT v.HELY HALMOZÁS, illetve TÉT/HELY vagy HELY/TÉT) 
BEFUTÓ fogadás     BEF  BF 
HÁRMAS BEFUTÓ fogadás    HRB  HR 
HATOS BEFUTÓ     HTB  HB 
ÖT NYERŐ fogadás     ÖNF  ÖF 
HÁROM NYERŐ fogadás    HNF  HF 
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1.2. A lóversenyekről általában 
 
A lóversenyeket a versenyszervező saját versenyszabályzata alapján rendezi és bonyolítja. 
Lóverseny rendezésére az jogosult, aki a vonatkozó jogszabályi és egyéb szakmai 
szabályzatok rendelkezéseinek megfelel. 
 
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, megállapított, jóváhagyott és kihirdetett hivatalos helyezési sorrend a mérvadó. 
 
A versenyek várható eredményeire fogadást kötni csak a fogadásszervező Játéktervének és 
Részvételi Szabályzatának alapján lehet. 
 
Magyarországon jelenleg a hagyományos lóversenyek megszervezésére a Nemzeti Lóverseny 
Kft. (NL Kft.) jogosult. Jelenleg ügető- és galoppversenyeket szervez. 
 
A fogadásszervező más, lóversenynek minősülő ló- és lovasversenyekre is jogosult fogadást 
szervezni  a Játékterv és Részvételi Szabályzat szerint, a Szerencsejáték Felügyelet (SZF) 
által jóváhagyott fogadási formákban.  
 
Magyarországon rendezett és közvetített lóverseny eredményeire a Játékterv és a kapcsolódó 
Részvételi Szabályzat előírásaitól eltérően fogadás nem köthető. 
 
A fogadásszervező a fogadások megkezdése előtt megküldi a versenyszervező által 
összeállított és hivatalossá tett ún. hivatalos versenyprogramot valamint a fogadások 
megkezdésének időpontját. 
 
A fogadásszervező a versenynap befejezését követő 15 napon belül megküldi a 
Szerencsejáték Felügyelet részére a versenyszervező által a versenyekről készített 
jegyzőkönyveket, melyek tartalmazzák a fogadásokat érintő eseményeket is (pl. az időközben 
lejelentett, azaz a versenyben részt nem vett lovakat a versenyben részt vett, de 
diszkvalifikált, azaz a versenyből kizárt lovakat.), valamint a verseny megállapított, 
jóváhagyott és kihirdetett hivatalos helyezési sorrendjét.  
 
Amennyiben a versenyszervező jegyzőkönyve és a fogadásszervező eseménynaplója között 
bármilyen eltérés tapasztalható, abban az esetben a fogadásszervező az eltérés tényét köteles 
jegyzőkönyvben dokumentálni és a SZF részére 15 napon belül megküldeni. 
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1.3. A versenyekről, amelyekre fogadás köthető 
 
1.3.1. Ügetőversenyek 
 
A fogadásszervező a versenyszervező által kiadott propozícióban szereplő futamokra szervez 
fogadást. A versenyek kezdő időpontja a futamok számától és az évszaktól függően változik. 
A futamok indítása általában 30 percenként történik. 
Az ügető versenynapok általában szombati napokon – és amennyiben van hétköznap verseny, 
úgy általában szerdán – kerülnek megrendezésre. A galopp versenyek szünetelése alatt (télen) 
a hétvégi ügető versenyek általában vasárnap kerülnek megrendezésre. Ezen általános 
rendező elvektől való eltérés esetén a fogadást szervező az eltérő időpontban megrendezésre 
kerülő verseny előtt 15 nappal a Felügyeletet értesíti. 
 
 
1.3.2. Galopp versenyek 
 
A fogadásszervező a versenyszervező által kiadott propozícióban szereplő futamokra szervez 
fogadást. A versenyek kezdő időpontja a futamok számától és az évszaktól függően változik. 
A futamok indítása általában 30 percenként történik. 
A galopp versenynapok tavasztól őszig, általában vasárnapi napokon – és amennyiben van 
hétköznap verseny, úgy általában csütörtökön – kerülnek megrendezésre. Ezen általános 
rendező elvektől való eltérés esetén a fogadást szervező az eltérő időpontban megrendezésre 
kerülő verseny előtt 15 nappal a Felügyeletet értesíti. 
 
 
1.3.3. A közös szabályok 
 
A versenyszervező az esetleges változtatásokra a jogát fenntartja. A fogadásszervező 
versenyek időpontjaiban bekövetkezendő minden változtatásról köteles a fogadókat előre, 
legkésőbb a verseny napjáig tájékoztatni. 
 
Mivel a versenyeket az időjárás jelentősen befolyásolhatja, a versenyszervező és a 
fogadásszervező megállapodása alapján a verseny futamai sűríthetők, vagy a kezdési 
időpontok az említettől eltérhetők is lehetnek, de ezeket a tényeket a fogadóközönség tudtára 
kell adni a médiákon, illetve a verseny közvetítése során a versenyszervező információs 
rendszerén (hangos-bemondó, TV, stb.) keresztül. 
 
Az esetleges programváltozást a médiákon keresztül a hivatalos versenyprogramon kívül is 
közzéteszik, valamint a versenytéri hangosbemondó rendszeresen közli a fogadóközönséggel. 
A fogadásszervező a televíziós közvetítésen keresztül a pályán kívül fogadni kívánó 
közönséggel is közli az esetleges változásokat ill. a következő versenynapi verseny jellemzőit 
(ügető, galopp, kezdési időpont, nap, óra, futam, stb.). 
 
Külföldön bármely napon rendezett futamokra (galopp, ügető) történő fogadás 
szervezése, jelen szabályzatban foglaltak szerint történhet. E futamokra való 
fogadásszervezésről, a futam megrendezése előtt 15 nappal a Felügyeletet írásban 
értesíteni kell. 
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1.3.4. A verseny és a fogadások összefüggése 
 
A futamok fogadástechnikai lezárása a start vezényszó elhangzásával (érvényes indítás) és az 
ezzel kapcsolatos jelzésekkel egy időben történik. A számítógépen annak kezelői (RDC 
operátorok) egymást ellenőrizve lezárják az adott futamot, ezzel az adott futamra történő 
fogadási lehetőségek befejeződnek. Az adott futam lezárásának pontos időpontját a 
számítógép eseménynaplója rögzíti, ezen kívül az érvényes indítás, azaz a futamra való 
fogadás lezárásának pontos idejét az RDC operátorok jegyzőkönyvben is rögzítik. 
 
A le nem zárt futamokra továbbra is lehet fogadni. 
 
A lezárás pillanatában még be nem fejezett fogadásokat a fogadórendszer nem fogadja el, 
ilyenkor a fogadás már nem megy keresztül, a terminál nem nyomtat tikettet. 
 
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 (befutási) sorrend. 
 
A nyerő tikettekre a hivatalos helyezési sorrend alapján az osztalék (nyeremény) kiszámítása 
és ellenőrzése számítógépes rendszerrel történik. A nyeremények kifizetése az adatok 
rendelkezésre állása után azonnal, legkésőbb az adott futam hivatalos eredményének 
kihirdetésétől számított 15 perc elteltével kezdődik nyeremények kifizetése az adatok 
rendelkezésre állása után. 
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2. A fogadások általános szabályai 
 
2.1. A fogadás 
 
2.1.1. Fogadás köthető 
 
Fogadás a hivatalos versenyprogramban meghirdetett versenyekre, az adott versenyben a 
hivatalos versenyprogramban 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. 
 
2.1.2.  A fogadás tárgyát képező esemény 
 
A lóversenyfogadásban a fogadó arra fogad, hogy a fogadható versenyek (futamok) 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 befutási sorrend alapján, az adott fogadási formának megfelelő 
Részvételi Szabályzat szerinti nyerővel, illetve nyerő kombinációval.   
 
A fogadás tárgyát képező esemény szempontjából nincs különbség a lóversenyek egyes fajtái 
(pl. ügető, galopp, stb.) között, azaz az egyes fogadási formák szabályai minden 
versenyfajtánál egyformák. 
 
Értékelési szempontból a versenyszabályzatnak megfelelően lebonyolított futamnak a 
versenypályán elért hivatalos végeredménye (hivatalos befutási sorrend) a mérvadó. 
 
2.1.3.  A fogadások megkötésének időpontja 
 
Fogadást a fogadóhelyek (pénztárak/terminálok) nyitva tartásának ideje alatt, az adott verseny 
(futam) hivatalos indulóinak (versenyprogram) közzétételétől a megnevezett futam 
indításának, rajtjának pillanatáig lehet kötni. 
 
A hivatalos versenyprogram közzététele és a számítógépbe való betáplálása úgy történik, 
hogy a pénztárak, fogadóhelyek nyitási időpontjában már élnek a rendszerben az aktuális 
versenynap futamainak adatai, melyek alapján a fogadások megköthetők. 
 
Lehetőség van a versenyeket megelőző napon a nyitvatartó, versenypályákon kívüli 
fogadóirodákban és fogadóhelyeken előre fogadni a következő versenynapra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.4. A fogadott esemény és a fogadás megkötése közti legrövidebb időtartam 
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A fogadott esemény és a fogadás megkötése közti legrövidebb időtartam a fogadást bonyolító 
számítógépes rendszer adataiból következően 0,1 másodperc. 
 
 
2.2. A fogadások megkötésének lehetőségei 
 
A fogadó a fogadásait a fogadásszervező alábbi fogadóhelyein üzemeltetett termináljainál 
(fogadó pénztárak) kötheti meg: 
- az adott versenypályán levő pénztárak, fogadóhelyek (ügető, galopp) 
- a fogadásszervező saját bérleményű ún. városi irodáiban levő terminálok 
- egyéb helyeken (pl. vállalkozók által üzemeltetett szórakozó helyeken együttműködési 

megállapodás keretében) üzemeltetett fogadóhelyek termináljai 
 
 
2.3. A fogadóhelyek nyitvatartási rendje  
 
A számítógépes rendszerű fogadások megkötése egyrészt a versenyek helyszínén, a 
versenypályákon a versenyek alatt nyitva tartó pénztáraknál, másrészt a pályán kívüli 
fogadóhelyeken (irodák) lehetséges. 
 
Az adott versenypályán, az irodákban, a fogadóhelyeken versenyek alatt folyamatosan lehet 
fogadni a soron következő futamok bármelyikére. 
 
Az egyes futamok startjakor, indításakor csak az adott futamra szóló fogadási lehetőség 
szűnik meg, a soron következő vagy többi futamra az előző, már lezárt futam lefutása alatt is 
lehet fogadni, illetve a nyereményeket fel lehet venni. 
 
A versenypályákon és egyéb fogadóhelyeken a pénztárak a versenynap első versenyének 
(futamának) meghirdetett indítása előtt félórával nyitnak, az utolsó verseny lefutása, valamint 
annak eredményhirdetése után félórával zárnak. 
 
Az irodák a versenyek rendezésének napján az első verseny indítása előtt 3 órával nyitnak és 
az utolsó verseny eredményhirdetése után félórával zárnak a versenypályán levő pénztárakkal 
egy időben. 
 
 
2.4. A fogadók tájékoztatása 
 
Fogadási ajánlat 
 
A fogadási ajánlat a Magyar Turfban jelenik meg, legkésőbb az aktuális versenynap előtt 24 
órával. A Turfban szerepel a futamok indítási ideje, futamonként a lovak neve, a zsoké/hajtó 
neve, az idomár és a tulajdonos neve, valamint a lóra vonatkozó legfontosabb adatok (szín, 
kor, nem, korábbi versenyteljesítmények, galoppon a ló által vitt súly, ügetőn a térhátrány, 
illetve a táv, amit a lónak futnia kell). Ezenkívül egyéb információkat is tartalmazhat a 
fogadási ajánlat, például tippeket. 
 
A fogadásszervező köteles a fogadókat verseny előtt, verseny közben, verseny után a fogadás 
kimenetelét, eredményét befolyásolható minden eseményről tájékoztatni. 
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A tájékoztatáshoz rendelkezésre állnak egyebek között: hangosbemondó, eredményjelző, 
hirdetőtábla, televíziós közvetítés, a hagyományos és elektronikus média. 
 
Tájékoztatás a pályákon, amelyeken az adott versenyt futják 
  
A fogadók tájékoztatása a pálya hangos-bemondó rendszerén, hagyományos és elektromos 
kijelzésű hirdető táblákon, kihelyezett tv-monitorokon keresztül folyamatosan történik a 
versenynap alatt.  
 
A fogadóközönség minden, a számára fontos eseményről tájékoztatást kap. Ilyenek pl.: a 
hivatalosan indulónak jelzett lovak listája, az ebben esetlegesen beállt változások, 
lejelentések, lovas- vagy hajtóváltozások, színváltozások, esetleges teher- vagy távváltoztatás. 
A fogadók tájékoztatása mindig a tényleges állapotnak megfelelő információkkal történik. 
Ezenkívül a verseny előtt többször, ugyanilyen módon közlik az adott verseny indításáig még 
hátralevő időtartamot (pl. öt perc múlva indítás, stb.), valamint az indítás előkészítésére 
szolgáló vezényszavakat (pl. starthoz), az indítás tényét  (start), illetve ennek érvényességét. 
 
A verseny lefutása alatt a versenyt közvetítik a pillanatnyi állásnak megfelelően, eközben a 
közönség a verseny közben kizárt, diszkvalifikált lovakról is tudomást szerez. Ugyanígy a 
közönség tudomására hozzák a verseny eredményét, a befutási sorrendet, az esetleges 
óvásokat, célfotót, a versenyszervező határozatait, ennek megerősítését, a hivatalos helyezési 
sorrendet, mely a fogadások szempontjából a nyereményre való jogosultság eldöntője. 
 
A versenypályákon a fogadóközönség rendelkezésére áll a fogadható fogadási formáknak 
megfelelő Részvételi Szabályzat. 
 
Tájékoztatás az irodákban, egyéb fogadó helyeken 
 
 - tv közvetítéssel elérhető helyeken 
 - egyéb helyeken 
 
A tv közvetítéssel elérhető helyeken a közönség tv-monitorokon keresztül – kép- és 
hangközvetítés – kap információt a pályán történő eseményekről.  
 
Az irodákban, a fogadóhelyeken a versenyekben hivatalosan indulónak jelzett lovak listája, 
valamint a versenyek eredményének és nyereményeinek (totalizatőr osztalékok) táblázata 
kifüggesztésre, kerül. 
 
Az irodákban, a fogadóhelyeken a fogadóközönség rendelkezésére áll a fogadható fogadási 
formáknak megfelelő Részvételi Szabályzat. 
 
 
 
 
 
 
2.5. A fogadó 
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A fogadó a fogadást kötő személy (fogadó, játékos). Fogadást minden olyan nagykorú 
személy köthet, aki a versenypályák vagy fogadó irodák látogatására jogosult és aki nem esik 
jogszabályban foglalt korlátozás alá (R. 3.§ (1) bekezdés). 
 
Nem köthet fogadást, aki 
 

a./ résztvevője a versenyeknek (hajtó,zsoké,idomár) 
b./ alkalmazottja a fogadást szervezőnek 
c./ közvetlenül vagy közvetve részt vesz  a versenyek lebonyolításában 
d./ közeli hozzátartozója az a./ - c./ pontokban leírt személyeknek. 

 
A lóversenyek nyilvánosak. Az a személy aki fogadást köt, aláveti magát a Részvételi 
Szabályzatban foglaltaknak.  
 
A fogadó által kötött fogadások név nélkül történnek.  
 
 
2.6. A fogadás megkötése, az érvényesen megkötött fogadás 
 
A fogadás, a fogadó (játékos) és a fogadásszervező közti jogviszony, a fogadó "tippjének" 
megfelelő fogadó szelvény (tikett) megvásárlásával, értékének a fogadásszervező részére 
történő kifizetésével jön létre. 
 
A totalizatőr fogadás akkor tekinthető jogszerűen megkötöttnek, ha úgy történik, hogy a 
fogadó 
 
- szóban vagy írásban egyértelműen megnevezi, megjelöli a fogadni kívánt verseny 

fogadni kívánt futamát, a fogadni kívánt fogadási formát, megnevezi a fogadni kívánt 
ló (lovak), rajtszámát és a fogadás alapösszegét (tétösszegét) 

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

- átveszi a fogadást felvevő alkalmazottól a fogadás megtörténtét dokumentáló, igazoló, 
bizonyító fogadószelvényt, azaz a tikettet (tiketteket). 

 
A fogadás érvénytelen, ha a Részvételi Szabályzatban előírt feltételek megsértésével, vagy 
kijátszásával történik (pl. tikett nem valódi). 
 
A termináloknál a fogadás megkötése történhet: 
 
a./ szóban való bemondás alapján (TÉT, HELY, BEFUTÓ, HÁRMAS BEFUTÓ, TÉT-

HELY HALMOZÁS, ÖT NYERŐ, HÁROM NYERŐ fogadás esetén). 
 
b./ írásban, előre kitöltött (x-elt) ún. fogadókártya alapján (befutó, hármas befutó és hatos 

befutó fogadási formáknál) 
 
 
 
Szóban történő fogadásnál a fogadónak az alábbiakat kell egyértelműen megneveznie: 
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- a választott verseny fajtáját (ha a fogadó külön nem mondja, akkor a napi futam 
értendő) 

- a választott versenyt, (ha a fogadó külön nem mondja, akkor a soron következő futam) 
- a választott játék formáját (pl. BEFUTÓ) 
- a választott alaptét összegét (pl. 200 Ft) 
- a választott lovak, programszámát, azaz a tippet (pl. 4-9) 
- ha a fogadó egy fogadószelvényen több tippet is el kíván helyezni, akkor 

természetesen az ennek megfelelő információt is (pl. box, azaz 4-9 és 9-4) 
 
Írásban, fogadókártyával történő fogadásnál a kártyán az előrenyomtatott helyeken x-szel kell 
jelölni a kívánt fogadási adatokat. A terminál kezelőjének átadott (bejelölt) fogadókártyát a 
terminál olvasójába helyezve, a terminál kinyomtatja a fogadó szelvényt, azaz a tikettet. 
 
A legkisebb fogadható összeg (egy tippet tartalmazó fogadó szelvény ára, mint alapösszeg) a 
különböző fogadási módoknál egységesen 200 Ft. 
 
 
2.7. A fogadó kötelezettségei 
 
A fogadó a saját érdekében köteles meggyőződni a tikett átvételekor arról, hogy az átvett 
tikett a fogadási szándékának megfelel-e, azaz a rajta szereplő adatok a kívánt fogadást 
tartalmazzák-e.  
 
A totalizatőr pénztáraktól (termináloktól) való távozás után, felszólamlásokat és 
reklamációkat a fogadásszervező nem vehet figyelembe. 
 
A fogadó a tikettjét épségben és hiánytalanul köteles megőrizni, nyereményre csak az eredeti 
nyerő tikett leadásával, lehet igényt tartani. 
 
 
2.8. A fogadószelvények fogyasztói ára 
 
A fogadószelvények (tikettek) fogyasztói árát jogszabály nem határozza meg. Egy-egy tikett 
ára a rajta szereplő, a fogadó által választott, feltett tétjei összegeként határozható meg. A 
szelvényeken külön kezelési költség nincs. 
 
A minimálisan feltehető tét összege 200.- Ft TÉT, HELY, BEFUTÓ, HÁRMAS BEFUTÓ, 
TÉT-HELY HALMOZÁS, ÖT NYERŐ, HÁROM NYERŐ fogadás esetén és HATOS 
BEFUTÓ fogadás esetén a minimálisan feltehető tétösszeg 50,- Ft. 
A maximálisan feltehető tét összege egy tiketten 9.800.-Ft. (befutó és hármas befutó) vagy 
17.200 Ft (tétre és helyre). A feltett tétek összege 200 Ft-tal emelkedik. 
A maximálisan feltehető tét összege egy tiketten 6.400,- Ft (hatos befutó). 
 
Az osztalékokat (a nyereményeket) a 10 Ft-os (eszmei) alaptétre számolják és 200 Ft-ra 
hirdetik ki a TÉT, HELY, TÉT-HELY HALMOZÁS, BEFUTÓ, HÁRMAS BEFUTÓ 
fogadás esetén. 
A HATOS BEFUTÓ fogadás esetén az osztalékokat (nyereményeket) 10 Ft-os (eszmei) 
alaptétre számolják, és 50 Ft-ra hirdetik ki. 
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2.9. A tétek nagysága (Tv 37.§ 1. pont), az összevont tétek kezelésének szabályai 
 
A tétek, azaz a lóversenyfogadásban, mint szerencsejátékban a részvételre jogosító 
pénzösszeg nagysága fogadási formánként egységes. A fogadható legkisebb összeg 
(tippenként) 200 Ft, a legnagyobb összeg 9.800 Ft (befutó és hármas befutó) és 17.200 Ft 
(tétre és helyre). A fogadható legkisebb összeg (tippenként) 50 Ft, a legnagyobb összeg 6.400 
Ft (hatos befutóra). Az egységek között a fogadó az egyes fogadási formákra vonatkozó 
léptetés szerint szabadon választhat. 
 
A rendszer szerint "összevont tétekről" csak a technikai egyszerűsítés miatt beszélhetünk, 
minden fogadás önállónak számít, a számítógépes rendszer így kezeli a fogadási formákon 
belül. 
Egy-egy fogadási formán belül egy fogadószelvény 7 db karakternek (lószám) megfelelő 
fogadást tartalmazhat. 
  
 

2.10. 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. 
 
 
3. A fogadó szelvény (tikett) leírása 
 
3.1 A fogadó szelvény 
 
A tikettek alakja, formátuma egységes. A rajta levő információk csak a fogadási formáknak 
megfelelően változnak, így természetesen ezek sajátosságait is tartalmazzák. Minden tikett 
egyedi azonosító számot és vonalkódot tartalmaz. A fogadási szelvényeket (tikettek) a 
számítógép termináljai nyomtatják ki. 
 
A tikett – az Sztv. által kötelezően előírtakon kívül – tartalmaz olyan, a fogadásra vonatkozó 
adatot, információt, amely a fogadás, illetve nyerő tikett esetén a nyereményre való 
jogosultság és a nyeremény megállapításához szükséges.  
 
A tikettek azonosítása elsősorban a tikett azonosítószáma és vonalkódja alapján történik. 
(Mód van az esetlegesen rongálódott, vagy valamilyen okból bizonytalanná vált tikett 
azonosítására is. Az azonosítást ilyen esetben a terminálkezelő nem tudja elvégezni, abban a 
versenynapi operátorok vagy a rendszeroperátorok nyújtanak segítséget.) 
 
A tikettek azonosítása (pl. nyerő tikett esetén a nyereményre való jogosultság megállapítása, a 
nyeremény kifizetése) a tikett bármely terminál olvasószerkezetébe történő behelyezésével, 
vagy sorszámának a terminál billentyűzetén való beírásával történik. 
 
A terminál olvasószerkezetébe történő behelyezés után a számítógép a tikettet leellenőrzi, 
majd a terminál automatikusan egy ellenőrző tikettet ad ki, amelyen a tikett helyességének 
ténye, a kifizetés ténye, a kifizetésre kerülő nyeremény (nettó Ft-összege) is szerepel. 
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Amennyiben a tikett nem nyerő, vagy pl. téves, a terminál az ellenőrző tiketten ennek 
megfelelő információkat nyomtat ki. 
 
A terminálkezelő a nyerő tikettért (tikettekért) járó nyeremény összegét a nyerő tikett és 
ellenőrző szelvényének összecsatolása után fizetheti ki. Az így összecsatolt tikettek a 
terminálkezelők elszámolásának mellékletét képezik. 
 
A számítógép – mivel minden ilyen műveletet nyilvántart, naplóz - minden egyes eladott, 
kifizetett tikett után képes az adott terminál egyenlegének megállapítására. 
 
Egy-egy fogadószelvényen egyszerre több, azonos fogadási formához tartozó fogadás egy 
tiketten való dokumentálása is lehetséges. Amennyiben egy tiketten több fogadás is szerepel, 
a rendszer ezeket úgy kezeli, mintha minden egyes fogadás külön-külön történt volna, azaz 
mindegyik önálló fogadásnak számít.  
 
A tikett bemutatóra szóló, szabadon átruházható. A nyeremény kizárólag a tikett átadóját illeti 
meg. A tikett 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 tikettet az illető jogszerűen tartja-e birtokában vagy sem. 
 
A fogadást irányító számítógép esetleges meghibásodása esetén a fogadásszervező a 
fogadásokra feltett téteket minden levonás nélkül visszatéríti. 
 
A fogadószelvényen (tiketten) szereplő adatok jelentése: 
 
a tikett hátoldalán: (előnyomtatott) 
 
-1- a fogadásszervező neve 
-2- a fogadásszervező székhelye  
 Magyar Lóversenyfogadást Szervező Kft 
 (az éppen aktuális cím) 
 hátoldali tájékoztató 
 
a tikett előoldalán: (terminál által nyomtatott) 
 
-3- a verseny helyének jelölése, melyre a fogadás történik 

Budapest (BUD) 
-4- a verseny fajtája, melyre a fogadás történik 

ÜGETŐ, GALOPP 
-5- a versenynap azon futama (versenye), melyre a fogadás történik 
 pl. F03: a harmadik futam, F10: a tizedik futam stb. 
-6- a versenynap dátuma, melyre a fogadás történik 

(nap, hónap) 
-7- a fogadott játék formája 
 pl. TET: tét fogadás, BEF: befutó fogadás stb. 
  

A terminál száma és betűjele, melynél a fogadást kötik – azaz amelyik a fogadást 
felveszi és a tikettet kinyomtatja – a tikett azonosító száma alapján kereshető vissza (4 
jegyű szám és 1 betű, pl. 0131A). A fogadás megkötésének időpontja (óra, perc), és a 
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fogadás megkötésének napja (év, hó, nap)  a tikett azonosító száma alapján kereshető 
vissza. 

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

fizetendő Ft végösszeg 
 pl. ÉRTÉKE: 200 Ft, vagy 600 Ft stb. 
 
-9- VÁLASZTÉK: (VLK) 
-10- a választott ló (lovak) programszáma (neve), illetve a fogadott játék, a fogadási 

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

  
 Egy szelvényen 7 db karakternek megfelelő hely áll rendelkezésre, 7 db ló 

programszámát lehet egy tikettre – a fogadási formáknak megfelelően – felvinni. 
-11- a fogadó szelvény azonosító száma 
 (10 jegyű szám, 3-3-4 bontásban, pl. 026-002-1134) 
-12- a fogadó szelvény azonosító vonalkódja 
 
 
3.1.1. A fogadó szelvény azonosító jelzései 
 
A fogadó szelvény azonosító száma 
 
A fogadó szelvények azonosító száma 10 helyi értékkel rendelkező szám, melyet a terminál 3-
3-4 csoportos bontásban nyomtat a tikettekre. Minden egyes tikettnek egy db 10 helyi 
értékkel rendelkező azonosító száma van, függetlenül attól, hogy a tiketten egy vagy több 
fogadás szerepel-e. 
 
 
Az azonosító szám alapján a fogadó szelvény (tikett) minden adata, azaz a fogadás minden 
jellemzője visszakereshető. 
  
A fogadó szelvény vonalkódja 
 
A fogadó szelvény vonalkódja lényegében a tikett azonosító számának megfelelő vonalkód, 
melyet a központi számítógép utasítására nyomtat a tikettre a terminál, a terminál olvasóján 
keresztül történő későbbi azonosíthatóság számára. 
 
 
 
 
 
 
3.2. A fogadó szelvény hátoldali tájékoztatója  
 
A fogadó szelvény hátoldala az alábbi lóversenyfogadási tájékoztatót tartalmazza a Vhr. 19. § 
(4) bekezdése f) és g) pontjának értelmében, előre nyomtatott formában, folyamatosan 
ismételve úgy, hogy minden egyes tikettre legalább egyszer olvashatóan rákerüljön. 
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 Magyar Lóversenyfogadást Szervező Kft. 
                   ( aktuális cím) 
 
Nyereményre jogosult a fogadó, ha a 
kihirdetett hivatalos befutási sorrend 
alapján e fogadási szelvény a nyerő 
kombinációt (kat) tartalmazza. 
 Nyeremények a fogadásszervező bármely 
fogadóhelyén felvehetők az adott verseny 
nyereményosztalékának kihirdetésétől 
számított 90. napig. 

 
Az előnyomtatott szöveg a fogadószelvény méretéhez képest úgy készül, hogy egy szelvény 
méretére kétszer kerüljön fel, így a vágást követően is minimum egyszer olvasható. 
 
 
4. A nyereményekkel és kifizetésekkel kapcsolatos szabályok 
 
4.1. A nyereményalap képzésének szabályai 
 
A nyereményalapot a fogadást szervező a hatályos Sztv. 30/A. § alapján képzi úgy, hogy a 
fogadás nyereményalapja a fogadásra fizetett tétek összessége, melynek 69,4 %-át 
nyeremények céljára fordítja. 
 
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      % 
a nyereményekre kifizetésre kerül, nettó (a totalizatőr bevétel %-ában)  69,40  % 
 
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 töredékeket fogadási formánként összesítve 
a fel nem vett nyereményekhez hasonlóan, annak megfelelően gyűjtik. 
 
Amennyiben az összegyűjtött töredék pozitív, akkor ugyanúgy mint a fel nem vett 
nyereménynél a 4.12. pontban leírtak szerint kerül vissza a fogadókhoz. 
 
Amennyiben az összegyűjtött töredék negatív, akkor a fogadást szervező a saját költsége 
terhére pótolja azt. 
  
A fogadásszervező minden fogadási formánál a nyerő fogadás esetén garantálja a 
nyeremények minimális (legalább a feltett tétnek megfelelő) összegét. A visszapótlás forrása 
a nyeremények kiszámítása során keletkező ún. töredék (az osztásnál keletkező maradék 
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összeg, amelyben az osztó szám már nincs meg), melyet a fogadási formáknak megfelelően 
külön-külön kezel és göngyölít a fogadásszervező. 
 

 
4.2. A megemelt nyeremények 
 
A fogadásszervező jogosult az SZF-nek történő előzetes bejelentési kötelezettsége, valamint a 
fogadók előzetes tájékoztatása mellett valamelyik, általa megjelölt versenyben, versenyekben 
az általa kiválasztott fogadási formában a nyereményt saját költsége terhére megemelni. Az 
SZF felé történő bejelentési kötelezettséget a megemelt nyeremények alkalmazását 
megelőzően legalább 15 nappal kell teljesíteni. 
 
 
4.3. A nyeremények kiszámításának technikai lebonyolítása 
 
A nyeremények (totalizatőr osztalékok) kiszámítása az adott verseny (futam) lefutása után, a 
verseny hivatalos helyezési sorrendjének jóváhagyása után azonnal megtörténik. Az osztalék 
számítása számítógépes rendszerben történik. 
 
A fogadásszervező a rendelkezésére álló kommunikációs eszközökön keresztül tájékoztatja a 
fogadókat, az eredményeket közzé teszi és kihirdeti. 
 
Az osztalékokat10 Ft-ra számolják ki, és 200 Ft-os eszmei alaptétekre hirdetik ki a TÉT, 
HELY, TÉT-HELY HALMOZÁS, BEFUTÓ, HÁRMAS BEFUTÓ, ÖT NYERŐ és HÁROM 
NYERŐ fogadás esetén. 
 
A HATOS BEFUTÓ fogadás esetén 10 Ft-ra számolják ki, és 50 Ft-os eszmei alaptétre 
hirdetik ki. 
 
A kifizetendő nyerő tikettek nettó nyereményekre vonatkoznak. 
 
A nyeremények kifizetése az adatok rendelkezésre állása után azonnal, legkésőbb az adott 
futam hivatalos eredményének kihirdetésétől számított 15 perc elteltével kezdődik. 
 
Az osztalékszámítással egy időben a számítógép az adott futamra vonatkozó 
totalizatőradatokat 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. 
 
 
 
 
 
 
4.4. A fogadás eredményének megállapítása 
 
A fogadásszervező által szervezett totalizatőr rendszerű fogadások mindegyikénél, minden 
fogadási formánál és versenyfajtánál, melyre fogadást szervez, a fogadások szempontjából az 
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adott verseny hivatalos helyezési sorrendje (hivatalos befutási sorrend, első, második, 
harmadik, stb.) irányadó. A hivatalos befutási sorrendet a versenyszervező állapítja meg. 
 
A fogadás eredményének megállapítása tehát az adott versenyre vonatkozó, a verseny lefutása 
után megállapított, kihirdetett és közzétett hivatalos helyezési sorrend alapján történik. 
 
A hivatalos helyezési sorrendet a versenyszervező annak megállapítása után a versenypályán 
rendszeresített „hivatalos befutási sorrend” elnevezésű nyomtatványon kihirdeti (hirdetőtábla) 
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 befutási sorrend eldöntéséhez 
célfotót vesz igénybe, majd a célfotó elbírálása után azonnal kihirdeti a hivatalos eredményt. 
 
Az az érvényes fogadószelvény nyer, mely tartalmazza az adott versenyre vonatkozó, az adott 
és megjátszott fogadási formának megfelelő nyerőt ill. nyerő kombinációt, mely a hivatalos 
befutási sorrend szerint a választott fogadási formának megfelel. 
 
A későbbiekben, a versenypályán kívül, a verseny után történő bármilyen változtatás (pl. 
doppingvizsgálat eredménye, stb. miatti eredménymegsemmisítés, -változtatás, díjmegvonás 
stb.) a versenynek az adott versenypályán elért, jóváhagyott és kihirdetett végeredményét 
fogadási szempontból nem változtatja meg.  
A hivatalos befutási sorrend kihirdetése után annak megváltoztatására – a fogadások 
szempontjából – senkinek semmilyen lehetősége nincs. 
 
A fogadás eredményének megállapítása technikailag a fogadószelvény adatinak a 
nyereményjegyzékben szereplő adatokkal való összehasonlításával történik, melyet a 
számítógépes rendszer végez el, amikor a fogadószelvényt a terminálnál kifizetésre 
benyújtják. 
 
4.5. A nyereményjegyzék 
 
Az eredmények és nyeremények (osztalékok) rendszerbe táplálása után a Cashbet program 
kikeresi és listázza a nyerő fogadásokat. Az így kikeresett és listázott nyerő fogadásokat, tehát 
minden nyereményre jogosító tikett adatait a kifizető fájl tartalmazza, mint 
nyereményjegyzéket. A nyereményjegyzéket a rendszeroperátorok minden versenynap 
befejeztével kimentik (mágnesszalagra). A nyereményekre, kifizetésre és visszafizetésre 
vonatkozó tikettek adatait a rendszer megőrzi, 90 napig tárolja. 
 
 
 
 
 
 
 
4.6. A nyeremény kifizetésének szabályai 
 
A nyeremények kifizetése az adott verseny (futam) lefutása után, legkésőbb a verseny 
jóváhagyott eredményének kihirdetésétől számított 15 perc elteltével kezdődik 
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A nyeremények az adott versenynaptól számított 90 napon keresztül vehetők fel a 
fogadásszervező bármelyik termináljánál, a nyitvatartási idő alatt folyamatosan. A 
nyeremények a 90. napon még felvehetők.  
A 90. nap után a nyeremények már nem vehetők fel. 
 
A fogadásszervező a nyereményeket (totalizatőr osztalékokat) nettó formában hirdeti és fizeti 
ki. A nyeremények kihirdetése a fogadásszervező rendelkezésére álló eszközökkel történik, 
legkésőbb az adott futamra vonatkozó eredmények jóváhagyását és kihirdetését követő 15 
perc elteltével. A kihirdetés és a kifizetés közötti időszakban történik a nyeremények 
kiszámítása. 
 
A nyeremény kifizetésre vonatkozó szabályok a fogadható játékformákban azonosak. 
 
A nyeremények csak a nyerő fogadó szelvények ellenében fizethetők ki. A fogadó szelvények 
bemutatóra szólóak, a nyeremény a tikett átadóját illeti meg. 
 
 
 
4.7. A nyereményfizetés (kifizetés) technikai lebonyolítása 
 
A nyerő fogadószelvényt – azt a terminálok bármelyikénél leadva – a terminálkezelő a 
terminál olvasójába helyezi, a központi számítógép a vonalkód alapján a tikett adatait 
azonosítja, leellenőrzi, a nyereményjegyzékkel összehasonlítja, és ennek eredményéről egy 
"ellenőrző tikettet" nyomtat. Az ellenőrző szelvény a kifizető szelvény, amely tartalmazza a 
nyeremény kifizetendő Ft-összegét. 
 
A terminálkezelő a tikett átadójának kifizeti a nyeremény Ft-összegét. 
  
Amennyiben a terminál olvasója valamilyen okból a vonalkódot olvasni nem tudja, a tikett 
azonosító számának beírásával lehet a tikett információit betáplálni. A kifizető szelvény 
azonosító száma a kifizetendő fogadó szelvény számával megegyezik. Más módon a rendszer 
a tikettre nyereményt fizetni nem képes. 
 
 
4.8. A nyereményekkel kapcsolatos felszólamlások, óvás, panasz. 
 
A fogadónak jogában áll a nyereményével kapcsolatban felszólamlásra, óvásra, vagy bármely 
okból panaszra. 
 
felszólamlás: pl. amennyiben nyereményével, annak összegszerűségével nem ért egyet, vagy 
pl. a terminálkezelő pénztárában nincs elegendő készpénz a nyeremény összegének azonnali 
kifizetésére (pl. nagy összegű nyeremény esete) 
óvás: amennyiben nyerőnek vélt tikettjét a számítógép azonosítani nem tudja, vagy az a 
nyereményjegyzékben nem található 
panasz: a nyereményigényt nem érintő megállapításokra vonatkozik 
 
Óvás, felszólamlás esetén a nyereményigény benyújtására, a kifizetőhely megjelölésére a 
"nyereményigénylési lap" nevű sorszámozott, 3 példányos nyomtatvány szolgál. Ez a 
nyomtatvány szigorú számadásúnak minősül. 

 18



 19

 
Amennyiben a fogadó a nyereményével nem ért egyet, vagy nyerőnek vélt fogadó 
szelvényének 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 tikett nyerő, de a pénztárban 
pillanatnyilag nem áll rendelkezésre elegendő készpénz a kifizetésre (pl. nagy összegű 
nyeremény). 
 
A nyereményigénylő lap megfelelő, előrenyomtatott részét a reklamáció okának megfelelően, 
értelemszerűen kell kitölteni, dátummal, aláírásokkal ellátni. A kitöltött nyereményigénylő 
lap tartalmazza a kifogásolt tikett adatait is. A tikettet mellékelni kell. 
 
 
A nyereményigénylő lap 1 példánya a fogadóé (ez helyettesíti a továbbiakban a 
fogadásszervező megbízottjának átadott tikettjét). A nyereményigénylő lapot a továbbiakban 
meg kell őrizni, az elbírálás után esedékessé váló nyereményét a fogadó csak ennek ellenében 
veheti fel. 
 
A 2. példányt a terminál kezelő a napi elszámolásával köteles eljuttatni a fogadásszervező 
központjába elbírálás céljából. 
 
A 3. példány a tömbben marad, a tömbbel való elszámolást biztosítja. 
 
Óvás a fogadó részéről az adott versenyt követő 30 napig lehetséges. 
 
A fogadásszervező a nyereményigényt 30 napon belül elbírálja és a kitöltésnek megfelelően 
értesíti a fogadót (a benyújtástól számított 30 napon belül). 
 
Amennyiben a tikett óvása (fogadástechnikai) jogosnak bizonyul és a tikett a 
nyereményjegyzékben szerepel, a kifizetés forrása az ún. át nem vett nyeremények alapja.  
 
Amennyiben a tikett óvása (fogadástechnikai) jogosnak bizonyul, de a tikett a 
nyereményjegyzékben bármely okból nem szerepel, a kifizetés a fogadásszervező saját 
költségének terhére történik. 
 
A nyeremények az adott versenynaptól számított 90 napig vehetők fel. 
 
 
 
 
 
 
 
4.9. 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), a fogadószelvények ellenében: 
 

 19



 20

- 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 

- technikailag hibásan kiadott fogadószelvény esetében  
- a számítógép vagy 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.  

 
- ha a versenyt követően a kihirdetett hivatalos befutási sorrendben eggyel kevesebb ló 

programszáma szerepel (tehát kevesebb ló fejezi be szabályosan a versenyt) mint az illető 
fogadási formának megfelelő minimális nyerő kombináció. 

 
 
4.10. A visszafizetés technikai lebonyolítása: 
 
Az adott versenyre vonatkozó, visszafizetendő fogadószelvények alapján a fogadásszervező a 
visszafizetést a) a verseny érvényes indítása előtt "érvénytelenítés" jogcímen, b) az érvényes 
indítást követően, a hivatalos eredményhirdetést követő nyereményszámítás és ennek 
kihirdetése után, a nyereményfizetésekkel 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. 
 
Az érvényes indítás után „érvénytelenítés” már nem lehetséges, a "kifizetés" jogcímen 
visszafizetett fogadások esetében az egy szelvényen szereplő fogadások közül csak azokat 
fizeti vissza, melyek a "lejelentett" lóval (lovakkal) kapcsolatosak, a szelvényen szereplő 
többi fogadás érvényes fogadás marad. 
 
 
4.11. A nyereményhalmozódás szabályai 
 
Ha egy versenyben – fogadási formánként külön-külön – az adott fogadási formában a nyerő 
kombinációt nem találta el senki sem, tehát találat nem volt, a nyereményalap a következő 
azonos versenyfajta (ügető-ügető, galopp-galopp) soron következő versenyének 
nyereményalapjához adódik az adott fogadási formának megfelelően. 
 
Amennyiben a nyerő kombinációra a fentieknek megfelelően ismételten, vagy folyamatosan 
nincs nyerő találat, a nyereményalap(ok) a fentiek szerint tovább halmozódnak fogadási 
formánként külön-külön. 
 
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 leteltét követő első versenynap utolsó versenyében sem 
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történt nyerő fogadás, akkor az egy év alatt felhalmozódott nyereményalap a naptári évet 
követő második versenynap első versenyében – a fogadási formától függetlenül – a HELY 
fogadás nyereményalapjához adódik, növelve az adott verseny HELY fogadásának 
nyereményalapját. 
 
Amennyiben az így adott versenyben a HELY fogadásban nyerő találat nem volt, abban az 
esetben az egy év alatt felhalmozódott nyereményalap a Magyar Államra száll. 
 
4.12. A fel nem használt nyeremények kifizetésének szabályai 
 
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 vagy tárgynyeremény-sorsolásra fordítja, 
vagy valamelyik általa megjelölt versenyben az általa kiválasztott fogadási forma 
nyereményalapját (jackpot) emeli meg, majd újra kezdi a gyűjtést. 
 
A nyereménysorsolás napját, vagy valamelyik, általa megjelölt versenyben az általa 
kiválasztott fogadási forma nyereményalapjának (jackpot) növelését a fogadásszervező előre 
közli a fogadókkal és az általa megjelölt verseny előtt 8 nappal köteles bejelenteni az SZF-
nek 
 
Tárgynyeremény sorsolásnál a nyereményeket a fogadók az ellenőrző szelvényeik ellenében 
vehetik át a helyszínen, vagy a fogadásszervező központjában 90 napon belül. 
 
A 90 nap alatt át nem vett tárgynyeremények forgalmi értékét játékadó formájában a 
költségvetésbe be kell fizetni. 
 
4.13. A pénzmozgással járó műveletek leírása 
  
A totalizatőrpénztár működése, a fogadásokra feltett pénzösszegek mozgása 
 
A versenypályákon és a pályákon kívüli fogadó helyeken valamennyi fogadás forintban, 
készpénzben 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 futam lefutása, annak eredményhirdetése, illetve az ezt 
követő osztalékszámítás, és annak kihirdetése után bármelyik terminálnál felvehetik. A 
nyeremények kifizetése az adatok rendelkezésre állása után azonnal, legkésőbb az adott futam 
hivatalos eredményének kihirdetésétől számított 15 perc elteltével kezdődik. 
 
A versenynapon fel nem vett nyeremények összege az ún. hátralék listára kerül kimutatatásra 
a totalizatőrosztályon.  Az ilyen nyereményeket a fogadók a fogadástól számított 90 napon 
belül bármikor felvehetik a versenynapokon a pályákon nyitva tartó termináloknál, illetve a 
fogadóhelyeken a nyitvatartási időn belül a terminálok bármelyikénél. A 90 napon belül fel 
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nem vett nyereményeket, illetve azok összegszerűségét nyilvántartják, külön számlán gyűjtik, 
majd a 4.12. pontban leírtak szerint járnak el. 
 
 
5.  A fogadás lebonyolításához használt számítástechnikai rendszer 
 
A fogadások lebonyolítását a fogadásszervező számítógépes rendszerrel végzi. 
 
5. 1 A rendszer konfigurációja 
 
A fogadásszervező fogadások feldolgozásához használt számítástechnikai rendszere központi 
nagyszámítógépes rendszer , amelyhez távadat-feldolgozási hálózaton kapcsolódnak a 
fogadások tényleges felvételére és a nyeremények kifizetésére használt, pénztárgép jellegű 
fogadóterminálok. 
 
A központi számítógép a fogadóirodákba telepített terminálokkal transzparens pont-pont 
állandó adatátviteli kapcsolaton keresztül kommunikál, az átviteli közeg lehet kábel (réz-vagy 
optikai vezeték), mikrohullám vagy műholdas rendszer. 
 
A fogadóterminálok a versenypályákon, a fogadásszervező saját fogadóirodáiban, valamint a 
fogadásszervezővel szerződéses kapcsolatban álló vendéglátó-és szórakozóhelyeken 
találhatóak. Ezek pontos adatait a fogadásszervező a Szerencsejáték Felügyelet részére 
bejelenti. 
 
A rendszer (konfiguráció) elemeinek pontos listája illetve technikai dokumentációja magyar 
és angol nyelven rendelkezésre áll. A rendszer 2000 kompatibilis, amelyet a rendszer 
szállítója hitelesen igazolt.  
 
5. 2 A számítástechnikai rendszer külső biztonsága 
 
A központi számítógépegység megfelelően kialakított és védettséggel ellátott 
számítógépteremben található. A helyiségekbe csak az arra felhatalmazott kezelőszemélyzet, 
illetve rendkívüli esetben a fogadásszervező vezetője jogosult belépni.  
 
A központi számítógép egységei folyamatos működésűek, szünetmentes tápegységgel 
ellátottak, ezáltal lehetővé válik, hogy hálózati áramszünet esetén a rendszer adatait lezárása 
előtt ki lehessen menteni. A versenynapokon, kifizetési és esetleges előfogadási időpontokon 
kívül a fogadási szoftver nem fut a rendszeren. 
 
A gépterem illetéktelen behatolás ellen védett, fizikai biztonságát az ajtókra, ablakokra szerelt 
megfelelő vasrács és kódolt biztonsági ajtózár biztosítja. Illetéktelen behatolás esetén a 
mozgásérzékelővel ellátott riasztórendszer működésbe lép.  
 
Tűz esetére a védelmet automatikus tűzjelző és oltó rendszer látja el.  
 
5. 3 A számítástechnikai rendszer hozzáférhetősége 
 
A rendszer csak belépőkódokon és jelszavakon keresztül érhető el, és csak az arra 
felhatalmazott üzemeltető személyzet férhet hozzá feladatainak ellátása közben és feladatának 
megfelelő mélységben, a szinteknek megfelelően. A rendszer minden parancsot és adatot, 
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amelyeket a rendszerbe bevittek, naplóz és nyilvántart, ezek az adatok igény esetén 
kinyomtathatóak. 
 
5. 4 A rendszer adatbázisa 
 
A rendszer adatbázisa a fogadási rekordokból áll, amelyek a felhasználók által nem 
módosíthatóak, kivéve a bizonyos esetekben engedélyezett (és naplózott) törlést. Minden 
egyéb esetben a rekord csak olvasható, adatfeldolgozás és adatkeresés céljából. 
 
5.5 Műveletek fogadási adatokkal 
 
A fogadás felvételekor a terminál kommunikációs vonalán keresztül kerül a központi 
számítógép mágneses háttértárolójára. Miután a fogadást a központi szoftver verifikálja 
(adatainak helyességét ellenőrzi), engedélyezi az adatot beküldő terminálnak a fogadótikett 
nyomtatását a központi rendszer által hozzátett adatokkal (sorszám, vonalkód, dátum). 
 
Az adatok segédprogram alkalmazásával megfelelő jogosultságú személy számára 
(fogadásszervező vezetősége + ellenőrző hatóság) kereshetőek, rendezhetőek, 
megjeleníthetőek és kinyomtathatóak. 
 
Az adott versenynap adatait minden versenynap végén archiválják, az adatok nyomtatásra és 
mágnesszalagra kerülnek, amelyeket 5 évig, illetve 90 napig őriz meg a fogadásszervező. Az 
így archivált adatok tárolása a tűz-és vagyonvédelmi előírásoknak megfelelően történik. 
 
A mágneses háttértárolóról a versenynap végén mágnesszalagra mentik a versenynap minden 
adatát, illetve a megfelelő elszámolásokhoz szükséges összesítő listákat kinyomtatják a 
totalizatőr részére. 
 
A napi versenyzárás után a rendszer adathordozóján csak a fogadás szempontjából értékes, 
azaz ki nem fizetett nyertes vagy visszafizetendő fogadások adatai maradnak élők, a nem 
nyertes fogadások rekordjai a rendszerzárás után törlődnek. Ezek a fogadások azonban 
visszakereshetők az archivált adatokat tartalmazó mágnesszalagról. 
 
A fogadás szempontjából értékes adatokat a fogadás tárgyát képező esemény (versenynap) 
időpontját követő max. 90 napig, illetve a nyeremény-kifizetés tényleges napjának 
rendszerzárásáig őrzi meg a rendszer. 
 
A 90 nap alatt be nem váltott nyertes szelvényekről a 90. napon a rendszer zárásakor 
nyomtatott lista készül, ezután ezeket a rekordokat az adatbázisból a rendszer automatikusan 
törli, ezért további gépi kifizetés ezekre nem történhet. 
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II. FEJEZET 
 

LÓVERSENYFOGADÁSI JÁTÉKOK 
 
 

6. A TÉT fogadás 
 
6.1. A TÉT fogadás fogalma, meghatározása 
 
A TÉT fogadásnál a fogadó arra fogad, hogy az általa megjelölt versenynapon és pályán, az 
általa megjelölt futamban az általa megnevezett programszámú (rajtszámú) ló, a versenyt 
megnyeri, azaz a versenyszervező által a verseny után kihirdetett, közzétett hivatalos befutási 
sorrendben elsőnek fogják helyezni. 
 
A TÉT fogadás szabályai minden versenyfajtánál egyformák. 
 
A TÉT fogadások technikai egyszerűsítése miatt lehetőség van egy játékszelvényen több 
fogadást is elhelyezni, de minden egyes TÉT fogadás külön fogadásnak minősül. Ilyenkor a 
fogadás alapösszege egy tiketten minden választott lóra azonos.  
 
Lehetőség van arra is, hogy egy tiketten TÉT és HELY fogadás is szerepeljen. Az egyes 
fogadások ebben az esetben is külön fogadásnak minősülnek (külön TÉT és külön HELY 
fogadás), illetve, ha több lovat is tippeltek ezeken belül, akkor az lovanként, is külön 
fogadásnak számít. 
 
Ha valaki a mezőny összes lovát kívánja TÉT-re fogadni, akkor a tiketten – lovanként azonos 
alapösszeggel – az összes induló ló rajtszámának felsorolása helyett a "mezőny" felirat 
rövidítése lesz (MZN) feltüntetve. Ez annyi TÉT fogadásnak számít, ahány ló fut a 
mezőnyben. 
 
Amennyiben valamely ló kiválik az indulónak jelzettek közül (lejelentés), tehát a futamban 
nem vesz részt, a rá elhelyezett fogadásokat a fogadásszervező visszafizeti. Ha a fogadó még 
az érintett futam rajtjáig óhajtja visszafizettetni a feltett tétjét, akkor az egész tikettjét a 
terminálon keresztül érvénytelenítik, visszafizetik, helyette módjában van másikat választani. 
Ha a tikett visszaváltása már a rajt után történik, akkor a fogadásszervező a tiketten szereplő 
játékok közül csak a lejelentett lóra vonatkozó tippnek megfelelő fogadási összeget fizeti 
vissza az osztalékfizetéssel egy időben. A tiketten esetlegesen szereplő többi játék érvényes 
marad, a fogadásban részt vesz. 
 
A TÉT fogadás alaptétje 200 Ft, léptetése 200 Ft. 
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6.2.  Számszerűsíthető nyerési esélyek 
 
Az ügető- és galoppversenyek egy-egy futamában 2-24 ló indulhat. TÉT fogadás akkor 
lehetséges, ha egy futamban minimum 2 ló indul ténylegesen. 
 
A TÉT fogadásnál a nyerési esélyeket a leggyakoribb 8-12, illetve az ennek átlagára, egy 
futamban induló 10 ló esetére határozzuk meg. Matematikailag: 
 
n számú lóból egy futamban k számú ló nyer, n=10, k=1 esetén a nyerési esély: k/n, azaz 1/10 
 
A gyakoribb (valamint a minimális és maximális) induló létszám esetén a TÉT fogadásnál a 
nyerési esélyek a következők: 
 
indul: 2  8 9 10 11 12  24 
 
ny.e.: 1/2  1/8 1/9 1/10 1/11 1/12  1/24 
 0,5    0,1      
     ****** 
 
10 induló ló esetében a TÉT fogadás nyerési esélye: 0,1 
 
Ritkán, de előfordulhat az az eset, hogy az első helyre holtversenyben futnak be a lovak. Ha 
két ló ér el holtversenyben első helyezést, akkor k=2, akkor a nyerési esélyek 
megduplázódnak, viszont a totalizatőri szabályok szerint az osztalékok a nyerő lovakon levő 
találatok arányában osztódnak, csökkennek. 
 
6.3. A TÉT nyereményalap felosztása 
 
A TÉT fogadásnál egy nyerő osztály van. A TÉT fogadásnál a nyereményalap a nyertes, a 
hivatalosan elsőnek helyezett lóra feltett fogadási összegek között oszlik meg. 
 
Amennyiben egy versenyben a nyerőt nem találja el senki sem, tehát a TÉT fogadásnál a 
nyerő lóra fogadás nem történt (találat nem volt) akkor az adott versenyben a fogadó 
szempontjából valamennyi TÉT fogadás elveszett. Az adott verseny TÉT nyereménylapja 
levonások nélkül a következő verseny TÉT nyereményalapjához (ügetőverseny esetében a 
következő ügetőverseny, galoppverseny esetében a következő galoppverseny esetében a 
következő TÉT fogadásának nyereményalapjához) adódik.  
 
Ha az adott versenyben kettő vagy több lovat helyeztek hivatalosan holtversenyben elsőnek, 
akkor a TÉT fogadások adott versenybeli nyereményalapja kettő vagy több egyenlő részre 
osztódik.  
 
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. 
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6.4. A TÉT nyeremények kiszámítása 
 
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, azaz az osztályonkénti nyereményalap összegét osztják 
a nyerő osztályonkénti találatok összegével. Az így kapott osztás eredményét a 10 Ft alaptétre 
állapítják meg és 200 Ft-ra hirdetik ki. 
 
A TÉT fogadásnál rendes esetben egy nyerő osztály van.  
 
6.5 A TÉT fogadás fogadó szelvénye (tikett) 
 
TÉT fogadást a TAB Cashbet rendszerrel lehet kötni az általános részben leírtak szerint. 
 
A TÉT fogadás fogadó szelvénye és annak tartalma megfelel az általános részben leírtaknak. 

 
 

7. A HELY fogadás 
 
7.1. A HELY fogadás fogalma, meghatározása 
 
A HELY fogadásnál a fogadást kötő fogadó arra fogad, hogy az általa megjelölt 
versenynapon és pályán, az általa megjelölt futamban az általa megnevezett programszámú 
(rajtszámú) ló a versenyben az I.-II.-III. helyen végez, azaz a versenyszervező által a verseny 
után kihirdetett, közzétett hivatalos befutási sorrendben elsőnek, másodiknak vagy 
harmadiknak fogják helyezni. 
 
A fogadás tárgyát képező esemény szempontjából nincs különbség ügető, galopp verseny 
nemek között, azaz a hely fogadás szabályai minden versenyfajtánál egyformák. 
 
A HELY fogadások technikai egyszerűsítése miatt lehetőség van egy játékszelvényen több 
fogadást is elhelyezni, de minden egyes HELY fogadás külön fogadásnak minősül. Ilyenkor a 
fogadás alapösszege egy tiketten minden választott lóra azonos.  
 
Lehetőség van arra is, hogy egy tiketten TÉT és HELY fogadás is szerepeljen. A fogadások 
ebben az esetben is külön fogadásnak minősülnek (külön TÉT és külön HELY fogadás), 
illetve ha több lovat is tippeltek ezeken belül, akkor az lovanként is külön fogadásnak számít. 
 
Ha valaki a mezőny összes lovát kívánja HELY-re fogadni, akkor a tiketten az összes induló 
ló rajtszámának felsorolása helyett a "mezőny" felirat rövidítése lesz (MZN) feltüntetve. Ez 
annyi hely fogadásnak számít, ahány ló fut a mezőnyben. 
 
Amennyiben valamely ló kiválik az indulónak jelzettek közül (lejelentés), tehát a futamban 
nem vesz részt, a rá elhelyezett fogadásokat a fogadásszervező visszafizeti. Ha a fogadó még 
az érintett futam rajtjáig óhajtja visszafizettetni a feltett tétjét, akkor az egész tikettjét a 
terminálon keresztül érvénytelenítik, visszafizetik, helyette módjában van másikat választani. 
Ha a tikett visszaváltása már a rajt után történne, a fogadásszervező a tiketten szereplő 
játékok közül csak a lejelentett lóra vonatkozó tippnek megfelelő fogadási összeget fizeti 
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vissza az osztalékfizetéssel egy időben. A tiketten esetlegesen szereplő többi játék a futamra 
érvényes marad, a fogadásban részt vesz. 
 
A HELY fogadás alaptétje 200 Ft, léptetése 200 Ft. 
 
7.2. Számszerűsíthető nyerési esélyek 
 
Az ügető, galopp versenyek egy-egy futamában 2-24 ló indulhat. HELY fogadás akkor 
lehetséges, ha egy futamban minimum 5 ló indul ténylegesen. 
 
 
A HELY fogadásnál a nyerési esélyeket a leggyakoribb 8-12, illetve az ennek átlagára, egy 
futamban induló 10 ló esetére határozzuk meg. Matematikailag: 
 
n számú lóból egy futamban k számú ló lesz az I.-II.-III. helyre helyezve, n=10, k=3 esetén a 
nyerési esély: k/n, azaz 3/10 
 
A gyakoribb (valamint a minimális és maximális) induló létszám esetén a HELY fogadásnál a 
nyerési esélyek a következők: 
 
indul: 5  8 9 10 11 12  24 
 
ny.e.: 2/5  3/8 3/9 3/10 3/11 3/12  3/24 
 0,4    0,3      
     ****** 
 
10 induló ló esetében a HELY fogadás nyerési esélye: 0,3 
 
A HELY fogadás sajátossága, hogy: 
 
- 5 vagy 6 hivatalosan indulónak jelzett és ténylegesen indult ló esetén a 

fogadásszervező az I. és II.-nak helyezett lovakra fizet HELY nyereményt (2 nyerő 
osztály van) 

- 7 vagy több hivatalosan indulónak jelzett és ténylegesen indult ló esetén a 
fogadásszervező az I., II. és III.-nak helyezett lovakra fizet HELY nyereményt (3 
nyerő osztály van) 

- 7 vagy ennél több hivatalosan indulónak jelzett, de csak 6 ténylegesen indult ló esetén 
a fogadásszervező az I., II. és III.-nak helyezett lovakra fizet HELY nyereményt (3 
nyerő osztály van) 

- 7 vagy ennél több hivatalosan indulónak jelzett, de csak 5 ténylegesen indult ló esetén 
a fogadásszervező az I. és II.-nak helyezett lovakra fizet hely nyereményt (2 nyerő 
osztály van) 

 
Ha bármely okból egy versenyben a ténylegesen indult lovak száma 5-nél kevesebb, akkor 
abban a versenyben HELY fogadás nem lehetséges, a már esetlegesen feltett HELY 
fogadásokat a fogadásszervező teljes egészében visszafizeti. 
 
Ritkán, de előfordulhat az az eset is, hogy az első, második vagy harmadik helyre 
holtversenyben futnak be a lovak. Ha két ló ér el holtversenyben első, második vagy 
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harmadik helyezést, akkor a nyerési esélyek megduplázódnak, viszont a totalizatőri szabályok 
szerint az osztalékok a nyerő lovakon levő találatok arányában osztódnak, csökkennek. 
 
7.3.  A HELY nyereményalap felosztása 
 
A HELY fogadásnál a 7.2. pontban leírtak szerint – a versenyben ténylegesen indult 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 
 
 
Amennyiben egy versenyben a HELY fogadásnál a nyerőket (I.-II.-III. helyezés) nem találja 
el senki sem, tehát a HELY fogadásnál a nyerő lovakra fogadás nem történt (találat nem volt), 
akkor az adott versenyben a fogadó szempontjából valamennyi HELY fogadás elveszett. Az 
adott verseny HELY nyereményalapja levonások nélkül a következő verseny HELY 
nyereményalapjához (ügetőverseny esetében a következő ügetőverseny, galoppverseny 
esetében a következő galoppverseny HELY nyereményalapjához) adódik. 
 
Amennyiben 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. 
 
Ugyanez vonatkozik a holtverseny esetére is. Ha az adott versenyben kettő vagy több lovat 
helyeztek hivatalosan holtversenyben elsőnek, akkor a HELY fogadások adott versenybeli 
nyereményalapjának az első nyerő osztályra jutó része kettő vagy több egyenlő részre 
osztódik. 
 
 
7.4. A nyeremények kiszámítása 
 
Az adott verseny HELY nyereményeinek kiszámítása úgy történik, hogy az adott verseny 
HELY nyereményalapjának Ft-összegét elosztják a 7.2. pont szerinti nyerő osztályok között, 
valamint az így kapott nyerő osztályonkénti (nettó) nyereményalap-összegeket osztják a 
nyerő osztályonkénti találatok összegével. Az így kapott osztás eredményét a 10 Ft alaptétre 
állapítják meg és 200 Ft-ra hirdetik ki. 
 
 
7.5 A HELY fogadás fogadó szelvénye (tikett) 
 
HELY fogadást a TAB Cashbet rendszerrel lehet kötni az általános részben leírtak szerint.  
 
A HELY fogadás fogadószelvénye és annak tartalma megfelel az általános részben leírtaknak. 
 
 
 
 
8. A HALMOZÁS fogadás 
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8.1. A HALMOZÁS fogadás fogalma, meghatározása 
 
A HALMOZÁS fogadás egy versenynap legalább kettő, de legfeljebb négy versenyére 
lehetséges a TÉT illetve a HELY fogadás szabályai szerint. 
 
A versenyprogramban hivatalosan indulónak jelzett lovak közül a fogadó arra fogad, hogy 
 
- TÉT HALMOZÁS esetén az általa az adott versenyekben fogadott lovat az adott 

versenyekben elsőnek, 
- HELY HALMOZÁS esetén az általa az adott versenyekben fogadott lovat az adott 

versenyekben elsőnek, másodiknak vagy harmadiknak fogják helyezni. 
 
A HALMOZÁS fogadás olyan TÉT vagy HELY fogadás, amelynél a fogadó egy lefutott 
futam után a nyereményét nem veszi (nem veheti) fel, hanem az így megnyert összeg lesz az 
általa már előre megnevezett, soron következő verseny TÉT vagy HELY játékának alaptétje a 
fogadó által már előre megjelölt lóra. 
 
Amennyiben a fogadott versenyekben a fogadott ló a fogadott játék formában nem szerepel a 
hivatalosan helyezett (TÉT fogadásnál az első, HELY fogadásnál az első, második vagy 
harmadik helyezett) lovak között, abban az esetben a fogadó a fogadását, az addig elért 
nyereményét és a további fogadásait elveszíti. 
 
A HALMOZÁS fogadás alapfeltétele a TÉT illetve HELY fogadás alapfeltételeivel 
megegyezik. 
 
A HALMOZÁS fogadást azokra a versenyekre lehet kötni, melyekben: 
 
- TÉT HALMOZÁS esetén legalább kettő lovat, 
- HELY HALMOZÁS esetén legalább öt lovat jeleztek hivatalosan indulónak. 
 
Ha valamilyen okból a fogadott versenyben a ténylegesen indultnak tekintendő lovak száma 
ennél kevesebb, azaz abban a versenyben TÉT vagy HELY fogadás nem lehetséges, akkor 
abban a versenyben TÉT vagy HELY HALMOZÁS-ra sincs mód. A fogadó fogadása 
"megszakad", befejeződik, addigi nyereményeit felveheti, illetve, ha ez az eset a fogadása 
elsőnek megjelölt versenyében fordul elő, akkor a fogadásszervező a feltett tétet minden 
levonás nélkül visszafizeti az általános szabályok szerint. 
 
Ha a fogadó HALMOZÁS fogadásában szereplő valamely lovat lejelentik, azaz az adott 
versenyben a fogadott ló nem indul, a fogadó HALMOZÁS fogadása "megszakad", az addig 
elért nyereményét felveheti, illetve ha ez a fogadásában elsőnek megjelölt versenyben fordul 
elő, feltett tétjét visszafizetik az általános szabályok szerint. 
 
A fogadó elveszti HALMOZÁS fogadását és ezzel az addig elért nyereményét, ha az általa 
megnevezett versenyek bármelyikében az általa megnevezett ló az általa megnevezett 
fogadási mód szerint nem bizonyult nyerőnek. 
 
A HALMOZÁS fogadás "tétjei" minden egyes versenyben úgy szerepelnek mint önálló TÉT 
vagy HELY fogadások. 
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A HALMOZÁS fogadás egységnyi nyereményei megegyeznek a vonatkozó TÉT illetve 
HELY fogadás nyereményeivel, azaz a kihirdetett TÉT illetve HELY totalizatőr 
osztalékokkal, melyeket a 10 Ft-os eszmei fogadási alapegységre számolnak és 200 Ft-ra 
hirdetnek ki. 
 
A HALMOZÁS fogadás alapösszege egy tiketten minden választott lóra azonos.  
 
A HALMOZÁS fogadás alaptétje 200 Ft, léptetése 200 Ft. 
 
8.2. Számszerűsíthető nyerési esélyek 
 
A HALMOZÁS fogadás nyerési esélyei versenyenként a TÉT illetve a HELY fogadás nyerési 
esélyeivel egyeznek meg, TÉT HALMOZÁS-nál a TÉT, HELY HALMOZÁS-nál a HELY 
fogadással azonosak. 
 
TÉT HALMOZÁS esetén 1 : n, HELY HALMOZÁS esetén 3 : n a futamok számától is 
függően ("n" az induló lovak száma egy-egy futamban) 
 
Az ügető- és galoppversenyek egy-egy futamában 2-24 ló indulhat.  
 
Holtverseny előfordulása esetén a HALMOZÁS fogadásra a TÉT illetve a HELY fogadás 
vonatkozó szabályai érvényesek. 
 
8.3.  A HALMOZÁS nyereményalap felosztása 
 
A nyereményalap felosztása a TÉT illetve HELY fogadásban valósul meg a TÉT illetve 
HELY fogadás szabályainak megfelelően. 
 
8.4. A nyeremények kiszámítása 
 
HALMOZÁS fogadás nyereményének kiszámítása azonos az adott verseny TÉT illetve 
HELY nyereményének kiszámításával. 
 
8.5. A HALMOZÁS fogadás fogadó szelvénye (tikett) 
 
HALMOZÁS fogadást a TAB Cashbet rendszerrel lehet kötni az általános részben leírtak 
szerint. 
 
A HALMOZÁS fogadás fogadószelvénye és annak tartalma megfelel az általános részben 
leírtaknak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. A BEFUTÓ fogadás 
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9.1. A BEFUTÓ fogadás fogalma, meghatározása 
 
A BEFUTÓ fogadás egy futamban két lóra történik. A fogadó arra fogad, hogy az általa 
elsőnek fogadott lovat a futamban elsőnek, a másodiknak fogadott lovat pedig másodiknak 
fogják hivatalosan helyezni, függetlenül attól, hogy a versenyben hány lovat jeleztek 
hivatalosan indulónak (azaz a fogadónak sorrendben el kell találnia az adott verseny nyerőjét 
és második helyezettjét). 
 
BEFUTÓ fogadás minden olyan versenyben lehetséges, melyben legalább 3 lovat jeleztek 
hivatalosan indulónak, és legalább 3 ló volt ténylegesen indultnak tekinthető. 
 
A fogadás tárgyát képező esemény szempontjából nincs különbség ügető, galopp stb. verseny 
nemek között, azaz a BEFUTÓ fogadás szabályai minden versenyfajtánál egyformák. 
 
A BEFUTÓ fogadások technikai egyszerűsítése miatt lehetőség van egy játékszelvényen több 
fogadást is elhelyezni, de minden egyes BEFUTÓ fogadás (tippelt ló szám-párok) külön-
külön fogadásnak minősülnek. Ilyenkor a fogadás alapösszege egy tiketten minden választott 
tippre azonos. 
 
Amennyiben valamely ló még az indítás előtt kiválik az indulónak jelzettek közül (lejelentés), 
tehát a futamban nem vesz részt, a rá elhelyezett fogadásokat a fogadásszervező visszafizeti. 
Ha a fogadó még az érintett futam rajtjáig óhajtja visszafizettetni a feltett tétjét, akkor az 
egész tikettjét a terminálon keresztül érvénytelenítik, visszafizetik, helyette módjában van 
másikat választani. Ha a tikett visszaváltása már a rajt után történne, a tiketten szereplő 
játékok közül a fogadásszervező csak a lejelentett lóra vonatkozó tippnek megfelelő fogadási 
összeget fizeti vissza az osztalékfizetéssel egy időben, a tiketten esetlegesen szereplő többi 
játék a futamra érvényes marad, a fogadásban részt vesz. 
 
A BEFUTÓ fogadás alaptétje 200 Ft, léptetése 200 Ft. 
 
9.2.  Számszerűsíthető nyerési esélyek 
 
Az ügető- és galoppversenyek egy-egy futamában 2-24 ló indulhat.  
 
A BEFUTÓ fogadásnál a nyerési esélyeket a leggyakoribb 8-12, illetve az ennek átlagára, egy 
futamban induló 10 ló esetére határozzuk meg. Matematikailag: 
 
n számú lóból egy futamban k számú befutó játék nyer,  n=10,  k=1 esetén a nyerési esély: 
 
                   1 
ny.e.= -----------------   , ha n=10, a nyerési esély= 0,011111 
                n (n-1) 
             ------------- 
                    k 
 
 
 
A gyakoribb (valamint a minimális és maximális) induló létszám esetén a BEFUTÓ 
fogadásnál a nyerési esélyek a következők: 
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indul:  3 7 8 9 10 11 12   24 
 
ny.e.:  0,1667   0,0238 0,0138  0,00909   0,0018 
   0,0178   0,0111  0,0075    
     ******** 
 
10 induló ló esetében a BEFUTÓ fogadás nyerési esélye: 0,011111. 
 
Ritkán, de előfordulhat az az eset, hogy az első, második vagy harmadik helyre 
holtversenyben futnak be a lovak. Ezekben az esetekben a nyerési esélyek megduplázódnak, 
viszont a totalizatőri szabályok szerint az osztalékok a nyerő lovakon levő találatok arányában 
osztódnak, csökkennek. 
 
 
 
9.3. A BEFUTÓ nyereményalap felosztása 
 
A BEFUTÓ fogadásnál egy nyerő osztály van az indulónak nevezett, valamint a ténylegesen 
indultnak tekintett lovak számától függetlenül, kivéve a holtverseny esetét. 
 
Amennyiben egy versenyben a nyerő kombinációt nem találja el senki sem, tehát a fogadásnál 
a nyerő kombinációra fogadás nem történt (találat nem volt), akkor az adott versenyben a 
fogadó szempontjából valamennyi BEFUTÓ fogadás elveszett. Az adott verseny BEFUTÓ 
nyereményalapja levonások nélkül a következő verseny BEFUTÓ nyereményalapjához 
(ügetőverseny esetében a következő ügetőverseny, galoppverseny esetében a következő 
galoppverseny BEFUTÓ fogadásának nyereményalapjához) adódik. 
 
Holtverseny esetén, ha az adott versenyben valamelyik nyerőkombináción nem volt találat, 
akkor a nyerő osztályra jutó nyereményalap a másik (többi) nyerőosztályra jutó 
nyereményalaphoz adódik. 
 
 
9.4. A nyeremények kiszámítása 
 
Az adott verseny BEFUTÓ nyereményeinek kiszámítása úgy történik, hogy az adott verseny 
BEFUTÓ nyereményalapjának Ft-összegét elosztják az adott versenyben a hivatalos helyezési 
sorrend szerinti nyerő kombinációra feltett BEFUTÓ fogadások összegével, azaz a 
nyereményalap összegét osztják a nyerő találatok összegével. Az így kapott osztás 
eredményét a 10 Ft alaptétre állapítják meg és 200 Ft-ra hirdetik ki. 
 
 
 
 
 
 
9.5 A BEFUTÓ fogadás fogadó szelvénye (tikett) 
 
BEFUTÓ fogadást a TAB Cashbet rendszerrel szóbeli bemondás alapján, vagy írásban 
kitöltött fogadó kártyával lehet kötni az általános részben leírtak szerint.  
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A BEFUTÓ fogadás fogadószelvénye és annak tartalma megfelel az általános részben 
leírtaknak. 
 
 
10.  A HÁRMAS BEFUTÓ fogadás 
 
10.1.  A HÁRMAS BEFUTÓ fogadás fogalma, meghatározása 
 
A HÁRMAS BEFUTÓ fogadás egy futamban három, a fogadó által sorrendben (első, 
második, harmadik) megnevezett lóra történik. A fogadó arra fogad, hogy a fogadott 
versenyben az általa választott és elsőnek, másodiknak, harmadiknak megjelölt lovak a futam 
lefutása után a hivatalos befutási sorrend szerint ugyanabban a sorrendben lesznek első, 
második, harmadik helyezettek. 
 
A HÁRMAS BEFUTÓ fogadást azokra a versenyekre lehet kötni, amelyekben legalább 4 
lovat jeleztek hivatalosan indulónak. 
 
A fogadás tárgyát képező esemény szempontjából nincs különbség ügető, galopp, stb. verseny 
nemek között, azaz a HÁRMAS BEFUTÓ fogadás szabályai minden versenyfajtánál 
egyformák. 
 
A HÁRMAS BEFUTÓ fogadások technikai egyszerűsítése miatt lehetőség van egy 
játékszelvényen több fogadást is elhelyezni, de minden egyes hármas befutó fogadás külön 
fogadásnak minősül. Ilyenkor a fogadás alapösszege egy tiketten minden választott tippre 
azonos.  
 
Amennyiben valamely ló kiválik az indulónak jelzettek közül (lejelentés), tehát a futamban 
nem vesz részt, a rá elhelyezett fogadásokat a fogadásszervező visszafizeti. Ha a fogadó még 
az érintett futam rajtjáig óhajtja visszafizettetni a feltett tétjét, akkor az egész tikettjét a 
terminálon keresztül érvénytelenítik, visszafizetik. Ha a tikett visszaváltása már a rajt után 
történne, a tiketten szereplő játékok közül a fogadásszervező csak a lejelentett lóra vonatkozó 
tippnek megfelelő fogadási összeget fizeti vissza az osztalékfizetéssel egy időben, a tiketten 
esetlegesen szereplő többi játék a futamra érvényes marad, a fogadásban részt vesz. 
 
A HÁRMAS BEFUTÓ fogadás alaptétje 200 Ft, léptetése 200 Ft. 
 
10.2.  Számszerűsíthető nyerési esélyek 
 
Az ügető- és galoppversenyek egy-egy futamában 2-24 ló indulhat. Egy futamban átlagosan 
10 ló indul. 
 
A HÁRMAS BEFUTÓ fogadásnál a nyerési esélyeket a leggyakoribb 8-12, illetve az ennek 
átlagára, egy futamban induló 10 ló esetére határozzuk meg. Matematikailag: 
 
 
n számú lóból egy futamban k számú hármas befutó játék nyer,  n=10,  k=1 esetén a nyerési 
esély: 
 
                   1 
ny.e.= -----------------------  ,   ha n=10,  a nyerési esély= 0,0013888 
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                n (n-1) (n-2) 
              
                     
A gyakoribb (valamint a minimális és maximális) induló létszám esetén a HÁRMAS 
BEFUTÓ fogadásnál a nyerési esélyek a következők: 
 
indul: 4  7 8 9 10 11 12 13  24 
 
ny.e.: 0,04166 0,00476 0,00198 0,00101 0,00058   
      
    0,00297 0,00138 0,00075  0,0000823 
      ********** 
 
 
10 induló ló esetében a HÁRMAS BEFUTÓ fogadás nyerési esélye: 0,0013888 
 
Ritkán, de előfordulhat az az eset, hogy az első, második vagy harmadik helyre 
holtversenyben futnak be a lovak. Ezekben az esetekben a nyerési esélyek megduplázódnak, 
viszont a totalizatőri szabályok szerint az osztalékok a nyerő lovakon levő találatok arányában 
osztódnak, csökkennek. 
 
 
10.3.  A HÁRMAS BEFUTÓ nyereményalap felosztása 
 
A HÁRMAS BEFUTÓ fogadásnál egy nyerő osztály van, kivéve a holtverseny eseteit.  
 
Amennyiben egy versenyben a nyerőt nem találja el senki sem, tehát a HÁRMAS BEFUTÓ 
fogadásnál a nyerő kombinációra fogadás nem történt (találat nem volt), akkor az adott 
versenyben a fogadó szempontjából valamennyi HÁRMAS BEFUTÓ fogadás elveszett és az 
adott verseny HÁRMAS BEFUTÓ nyereménylapja levonások nélkül a következő verseny 
HÁRMAS BEFUTÓ nyereményalapjához (ügetőverseny esetében a következő ügetőverseny, 
galoppverseny esetében a következő galoppverseny HÁRMAS BEFUTÓ fogadásának 
nyereményalapjához) adódik. 
 
Ha az adott versenyben kettő vagy több lovat helyeztek hivatalosan holtversenyben elsőnek 
(vagy másodiknak ill. harmadiknak), akkor a HÁRMAS BEFUTÓ fogadások adott 
versenybeli nyereményalapja kettő vagy több egyenlő részre osztódik. 
 
 
Ha a hivatalosan holtversenyben elsőnek, másodiknak, harmadiknak helyezett lovak 
sorrendjéből adódó kombinációk valamelyikére nincs találat, azaz az adott befutási 
sorrendben a lovakat egy fogadó sem fogadta HÁRMAS BEFUTÓ-ra, akkor az adott 
kombinációra eső nyereményalap a fennmaradó többi, a hivatalos helyezésnek megfelelő 
nyerő kombináció között oszlik meg egyenlő arányban. Ha e kombinációk egyikén sincs 
találat, a nyereményalap a következő verseny HÁRMAS BEFUTÓ nyereményalapjához 
adódik a halmozódás már elmondott szabályai szerint. 
 
10.4. A nyeremények kiszámítása 
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Az adott verseny HÁRMAS BEFUTÓ nyereményének kiszámítása úgy történik, hogy az 
adott verseny HÁRMAS BEFUTÓ nyereményalapjának Ft-összegét elosztják az adott 
versenyben hivatalosan elsőnek, másodiknak, harmadiknak helyezett lovak sorrendjére feltett 
HÁRMAS BEFUTÓ fogadások összegével, azaz a nyereményalap összegét osztják a nyerő 
találatok összegével. Az így kapott osztás eredményét a 10 Ft-os alaptétre állapítják meg és 
200 Ft-ra hirdetik ki. 
 
10.5. A HÁRMAS BEFUTÓ fogadás fogadó szelvénye (tikett) 
 
HÁRMAS BEFUTÓ fogadást a TAB Cashbet rendszerrel szóbeli bemondás alapján, 
fogadókártyával lehet kötni az általános részben leírtak szerint. 
 
A HÁRMAS BEFUTÓ fogadás fogadószelvénye és annak tartalma megfelel az általános 
részben leírtaknak. 
 
 
 
11.  A HATOS BEFUTÓ fogadás 
 
11.1. A HATOS BEFUTÓ fogadás fogalma, meghatározása 
 
A HATOS BEFUTÓ fogadás a versenynap a fogadást szervező által egy előre kijelölt 
futamában hat, a fogadó által sorrendben /első, második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik 
/ megnevezett lóra történik és azt jelenti, hogy a fogadott lovak a futamban ugyanebben a 
sorrendben lesznek első, második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik helyezettek. 
 
A HATOS BEFUTÓ fogadásnál a fogadást kötő fogadó arra fogad, hogy az általa megjelölt 
versenynapon és pályán, az előre kijelölt és általa is megjelölt futamban az általa megnevezett 
programszámú /rajtszámú/ lovak /6 db/ az általa megnevezett sorrendben a versenyt 
megnyerik, azaz a V.I. által a verseny után /futam lefutás után/ kihirdetett, közzétett hivatalos 
befutási sorrend első, második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik helyezettjei lesznek. 
 
A fogadás tárgyát képező esemény szempontjából nincs különbség ügető, galopp, stb. verseny 
nemek között, azaz a hatos befutó fogadás szabályai minden versenyfajtánál egyformák. 
 
A HATOS BEFUTÓ fogadásra szóló tikett mintákat a melléklet tartalmazza. 
 
A HATOS BEFUTÓ fogadások felgyorsítása, ezenkívül anyagtakarékossági és technikai 
okokból lehetőség van egy játékszelvényen /tiketten/ több fogadást is elhelyezni, de minden 
egyes hatos befutó fogadás külön fogadásnak minősül. Ilyenkor a fogadás alapösszege egy 
tiketten minden választott tippre azonos. 
 
A HATOS BEFUTÓ fogadást azokra a versenyekre /a fogadást szervező részéről előre 
kijelölt verseny/ lehet kötni, amelyekben legalább 12 és legfeljebb 22 lovat jeleztek 
hivatalosan indulónak. 
 
Ha azonban a versenyben a ténylegesen indultnak tekinthető lovak száma 10, vagy ennél 
kevesebb, úgy erre a versenyre hatos befutó fogadást kötni nem lehet, ebben az esetben a 
fogadást szervező e verseny hatos befutó fogadásaira feltett fogadások összegét névértékben, 
minden levonás nélkül a tikettek ellenében a fogadók részére visszafizeti. 
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A fogadást szervező akkor is visszafizeti a feltett fogadásokat, ha az adott versenyben a VI 
hatnál kevesebb lovat hirdet ki hivatalosan helyezettnek, tehát csak öt vagy kevesebb ló fejezi 
be szabályosan a versenyt, azaz a hatos befutó fogadás „értelmezhetetlenné” válik. 
A HATOS BEFUTÓ fogadás alapegysége 50,- Ft, és ez az összeg egy játékra /tippre/ mindig 
azonos. 
 
Amennyiben valamely ló kiválik az indulónak jelzettek közül, „lejelentés”, tehát a futamban 
nem vesz részt, a reá elhelyezett fogadások visszafizetésre kerülnek. Ha a fogadó még az 
érintett futam rajtjáig óhajtja visszafizettetni a feltett tétjét, akkor az egész tikettjét a 
terminálon keresztül érvénytelenítik, visszafizetik, helyette módjában van másikat választani. 
Ha a tikett visszaváltása már a rajt után történne, a tiketten szereplő játékok közül csak a 
lejelentett lóra vonatkozó tippnek megfelelő fogadási összeget fizeti vissza a rendszer az 
osztalékfizetéssel egyidőben, a tiketten esetlegesen szereplő többi játék a futamra érvényes 
marad, a fogadásban részt vesz. 
 
A HATOS BEFUTÓ fogadásban nyerőnek bizonyult fogadásra járó nyereményt a 
nyeremények kifizetésére vonatkozó részben említetteknek megfelelően fizetik ki. 
A fogadásban nyertes tikettek adatait a számítógépes rendszer tartja nyilván és kezeli. 
/nyereményjegyzék/ 
 
Amennyiben a fogadó a kifizetendő összeggel nem ért egyet, vagy fogadása nem szerepel a 
nyereményjegyzékben, vagy valamely okból a terminálnál /fogadóhelyen/ nyertes /vagy 
nyertesnek vélt/tikettjének kifizetése akadályba ütközik, a „nyeremény igénylő lap” megfelelő 
kitöltésével /kitöltetésével/ nyújthatja be a nyereményigényét illetve óvását. 
 
A fogadást szervező a nyereményigényt 30 nap alatt köteles felülvizsgálni, és a fogadót 
tájékoztatni. 
 
11.2. Számszerűsíthető nyerési esélyek 
 
Jelenleg az ügető- és galopp versenyek egy-egy futamában technikai okokból 2-24 ló indulása 
lehetséges. 
 
A HATOS BEFUTÓ fogadást azokra a fogadást szervező részéről előre kijelölt versenyekre 
lehet kötni, melyekben legalább 12 és legfeljebb 22 lovat jeleztek hivatalosan indulónak, és a 
ténylegesen indult lovak száma nem volt tíz vagy ennél kevesebb. 
 
A fenti feltétel alapján a versenyben legalább 11 lónak kell indulnia. 
 
 
A HATOS BEFUTÓ fogadásnál a nyerési esélyeket az egy futamban ténylegesen induló 11 
ló, esetére határozzuk meg. 
 
Matematikailag: 
 
n számú lóból egy futamban k=1 számú hatos befutó játék nyer, n=11, k=1 esetén a nyerési 
esély: 
 
                                    1 
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ny.e.= -------------------------------------,   ha n=11, a nyerési esély=0,000003 
             n (n-1) (n-2) (n-3) (n-4) (n-5) 
 
 
Az egyéb, gyakoribb induló létszám esetén a HATOS BEFUTÓ fogadásnál a nyerési esélyek 
a következők: 
 
indul: 11 12 13 14 
 
ny.e.: 0,000003 0,0000015 0,0000008 0,0000004 
 
 
Tehát az elméleti, 12 induló ló indulása esetén a HATOS BEFUTÓ fogadás nyerési esélye: 
0,0000015 
 
 
Ritkán, de előforduló /előfordulható/ eset az első, második, negyedik, ötödik vagy hatodik 
helyezésre való holtverseny esete is, ez esetekben a nyerési esélyek megduplázódnak, a 
totalizatőri szabályok szerint az osztalékok viszont a nyerő lovakon levő találatok arányában 
osztódnak, csökkenek. 
 
A HATOS BEFUTÓ fogadás lehetséges holtverseny eseteit a melléklet tartalmazza. 
 
 
11.3.  A tervezett árbevétel, illetve nyereményalap felosztása 
 
 
11.3.1.    A nyereményalap 
 
A HATOS BEFUTÓ nyereményalapot a fogadást szervező a hatályos Sztv. 30/A § alapján 
képzi úgy, hogy a fogadás nyereménylapja a HATOS BEFUTÓ fogadásra fizetett tétek 
összessége, melynek 69,4%-át nyeremények céljára fordítja. 
 
11.3.2.   A nyereményalap felosztása 
 
A HATOS BEFUTÓ fogadásnál rendes esetben egy nyerő osztály van. 
 
A HATOS BEFUTÓ fogadásnál a nyereményalap a nyertes, a hivatalosan I.-től VI.-ig 
helyezett lovakra feltett fogadási összegek között oszlik meg. 
 
Amennyiben egy versenyben a nyerő sorrendet nem találja el senki sem, tehát a nyerő 
sorrendre fogadás nem történt, azaz találat nem volt, akkor az adott versenyben valamennyi 
HATOS BEFUTÓ fogadás a fogadó szempontjából elveszett és az adott verseny HATOS 
BEFUTÓ fogadás nyereményalapja levonások nélkül a következő versenynap /verseny/ 
HATOS BEFUTÓ fogadás nyereményalapjához adódik. 
/Ügető verseny esetében a következő ügető verseny, galopp verseny esetében a következő 
galopp verseny hatos befutó fogadásának nyereményalapjához./ 
Ha ez az eset tovább ismétlődik, a nyeremények halmozódására vonatkozó, az általános rész 
4.11. pontjában leírtakat alkalmazza a fogadást szervező. 
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Ha az adott versenyben kettő vagy több lovat helyeztek hivatalosan holtversenyben 
valamelyik helyre az I.-től a VI.-ig, akkor a HATOS BEFUTÓ fogadások adott versenybeli 
nyereményalapja kettő vagy több egyenlő részre osztódik aszerint, hogy az előállt holtverseny 
(ek) miatt hány nyerő kombináció alakult ki. A nyeremények kifizetésére fordítandó 
nyereményalap ilyen esetekben annyi egyenlő részre osztódik, ahány nyerő kombináció 
keletkezett a holtversenyek miatt. 
Amennyiben a holtverseny esetén kialakult nyerő kombinációk valamelyikére fogadás nem 
történt, akkor a nem fogadott kombinációra vagy kombinációkra jutó nyereménylap-rész a 
többi, fogadott kombináció javára esik és ezek között egyenlő arányban oszlik meg. 
 
A HATOS BEFUTÓ fogadások ilyen lehetséges eseteit a melléklet tartalmazza. 
 
 
11.4.   A nyeremények kiszámítása 
 
Az adott verseny HATOS BEFUTÓ nyereményének kiszámítása úgy történik, hogy az adott 
verseny HATOS BEFUTÓ nyereményalapjának (illetve göngyölített nyereményalapjának) Ft 
összegét elosztják az adott versenyben a hivatalos helyezési sorrend (I:-től VI.-ig helyezett 
lovak) következtében előállt nyerő kombinációk számával, majd az egy-egy kombinációra 
jutó nyereményalap-részt osztják az egy-egy nyerő kombinációra jutó fogadások, találatok Ft 
összegével. Az így kapott osztás (ok) eredményét a 10,- Ft eszmei egységnyi találatra 
(találatokra) állapítják meg és 50,- Ft-ra hirdetik ki. 
A HATOS BEFUTÓ fogadásnál rendes esetben egy nyerő osztály, és egy nyerő kombináció 
van. 
 
 
11.5.   A nyereményalap visszapótlása 
 
A lóversenyfogadások mindegyikénél, így a HATOS BEFUTÓ fogadásnál is a fogadást 
szervező a nyeremények minimális összegét garantálja úgy, hogy a nyerő lóra /holtverseny 
esetén lovakra / a fogadók legalább a feltett fogadásaik összegét megkapják abban az esetben 
is, ha a nyeremény a találatok nagysága miatt a 10,- Ft-os eszmei egységre számítva 10,- Ft 
alatt lenne. Ilyen esetben a fogadást szervező a különbözetet pótolni tartozik. 
Ez a szabály vonatkozik a holtversenyek különböző eseteire is. 
 
A visszapótlás forrása a nyeremények kiszámítása során keletkező un. töredék /az osztásnál 
keletkező maradék összeg, amelyben az osztó szám már nincs meg/, melyet a fogadási 
formáknak megfelelően külön-külön kezel és göngyölít a fogadást szervező az általános 
részben már leírtak szerint. 
 
 
11.6.    A HATOS BEFUTÓ fogadás fogadó szelvénye  /tikett/ 
 
A HATOS BEFUTÓ fogadást a TAB Cashbet rendszerrel lehet kötni az általános részben 
leírtak szerint. A TAB Cashbet rendszer használata esetén a hatos befutó fogadáshoz 
fogadókártyát kell használni. A HATOS BEFUTÓ fogadás fogadószelvénye és annak 
tartalma megfelel az általános részben leírtaknak, a játék módozatainak megfelelő tikett 
mintákat az alábbiakban mutatjuk be, és mellékeljük: 
 
1. hatos befutó fogadás: egy tipp fogadása egy tiketten (6 db ló a fogadott sorrendben) 
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2. hatos befutó fogadás: több fogadás egy tiketten: a fogadási alapösszeg ugyanaz 
minden kombinációnál) 

 
 
 
12.  A HÁROM NYERŐ FOGADÁS 
 
12.1.  A HÁROM NYERŐ FOGADÁS fogalma, meghatározása 
 
A HÁROM NYERŐ fogadást az adott versenynapon a fogadásszervező által előre kijelölt, 
három futamban lehet játszani. 
 
A HÁROM NYERŐ fogadást kötő fogadó arra fogad, hogy az adott versenynapon, a fogadást 
szervező által meghatározott három versenyben, a hivatalos versenyprogramban hivatalosan 
indulónak jelzett lovak közül az általa a három versenyben fogadott lovakat a három verseny 
lefutása után hivatalosan elsőnek helyezik. 
 
A fogadás tárgyát képező esemény szempontjából nincs különbség ügető, galopp, stb. verseny 
nemek között, azaz a HÁROM NYERŐ fogadás szabályai minden versenyfajtánál 
egyformák. 
 
A HÁROM NYERŐ fogadások technikai egyszerűsítése miatt lehetőség van egy 
játékszelvényen több fogadást is elhelyezni, de minden egyes három nyerő fogadás külön 
fogadásnak minősül. Ilyenkor a fogadás alapösszege egy tiketten minden választott tippre 
azonos.  
 
A HÁROM NYERŐ fogadást azokra a fogadásszervező által előre kijelölt versenyekre lehet 
kötni, amelyekben legalább 2 lovat jeleztek hivatalosan indulónak.  
 
Ha azonban a versenyek bármelyike bármely okból elmarad, vagy akármelyik futam helyezési 
sorrendjét annak hivatalos kihirdetése előtt megsemmisítik, úgy e versenynapra a HÁROM 
NYERŐ FOGADÁS nem köthető, az előzetesen megkötött fogadások érvénytelenek, ezeket a 
fogadásszervező minden levonás nélkül névértéken visszafizeti a fogadók részére a 
fogadószelvények ellenében, a visszafizetésre vonatkozó általános szabályok szerint.  
 
Amennyiben valamely ló kiválik az indulónak jelzettek közül (lejelentés), tehát a futamban 
nem vesz részt, a rá elhelyezett fogadásokat a fogadásszervező visszafizeti. Ha a fogadó még 
az érintett futam rajtjáig óhajtja visszafizettetni a feltett tétjét, akkor az egész tikettjét a 
terminálon keresztül érvénytelenítik, visszafizetik, helyette módjában van másikat választani. 
Ha a tikett visszaváltása már a rajt után történne, a tiketten szereplő játékok közül a 
fogadásszervező csak a lejelentett lóra vonatkozó tippnek megfelelő fogadási összeget fizeti 
vissza az osztalékfizetéssel egy időben, a tiketten esetlegesen szereplő többi játék a futamra 
érvényes marad, a fogadásban részt vesz. 
 
A HÁROM NYERŐ fogadás alaptétje 200 Ft, léptetése 200 Ft. 
 
12.2.   Számszerűsíthető nyerési esélyek 
 
Az ügető- és galoppversenyek egy-egy futamában 2-24 ló indulhat. Egy-egy versenyben 
átlagosan 10 ló indul. 
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A HÁROM NYERŐ fogadást azokra a fogadásszervező részéről előre kijelölt versenyekre 
lehet kötni, melyekben legalább 2 lovat jeleztek hivatalosan indulónak (amelyekben 
egyébként a TÉT fogadás is lehetséges). A fenti feltétel alapján a versenyben legalább 2 lónak 
kell indulnia. 
 
A HÁROM NYERŐ fogadásnál a nyerési esélyeket (ny.e.) az egy-egy futamban átlagosan, 
ténylegesen induló 10-10 ló esetére határozzuk meg (pl., egy 10 futamos versenynap utolsó 
három futama). Matematikailag: 
 
ha a futamokban indulók száma:   8. futam: n = 10 
      9. futam: n = 10 
     10. futam: n = 10 
      
 
n számú lóból a három futamban k számú három nyerő fogadási játék nyer,  n=10,  k=1 esetén 
a nyerési esély: 
 
                1      1      1                           
ny.e.=    -----  -----  ------    ,             a nyerési esély= 0,001 
                n      n      n       
              
 
Az egyéb, gyakoribb induló létszám esetén a HÁROM NYERŐ fogadásnál a nyerési esélyek 
a következők: 
 
futamban:.   8.  9.  10. 
 
ha indul:   n = 8  n = 10  n = 12   
 
ny.e.:  0,0010416 
 
 
Az átlagos, 10-10 ténylegesen indult ló esetében a HÁROM NYERŐ FOGADÁS nyerési 
esélye: 0,001 
 
Ritkán, de előfordulhat az az eset, hogy a lovak holtversenyben futnak be az első helyre. 
Ezekben az esetekben a nyerési esélyek megduplázódnak, viszont a totalizatőri szabályok 
szerint az osztalékok a nyerő lovakon levő találatok arányában osztódnak, csökkennek. 
 
12.3.  A nyereményalap felosztása 
 
A HÁROM NYERŐ fogadásnál rendes esetben egy nyerő osztály van. 
 
A HÁROM NYERŐ fogadásnál a nyereményalap a nyertes, a három utolsó versenyben 
hivatalosan első helyre helyezett lovakra "mint számsorra" feltett fogadási összegek között 
oszlik meg. 
 
Amennyiben egy játékban a nyerő sorrendet nem találja el senki sem, tehát a nyerő sorrendre 
fogadás nem történt (találat nem volt), akkor az adott játékban a fogadó szempontjából 
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valamennyi fogadás elveszett. Az adott HÁROM NYERŐ fogadás nyereményalapja 
levonások nélkül a következő versenynap HÁROM NYERŐ fogadás nyereményalapjához 
(ügetőverseny esetében a következő ügetőverseny, galoppverseny esetében a következő 
galoppverseny HÁROM NYERŐ fogadásának nyereményalapjához) adódik.  
 
Ha az adott játék valamelyik versenyében kettő vagy több lovat helyeztek hivatalosan 
holtversenyben elsőnek akkor a HÁROM NYERŐ fogadások nyereményalapja kettő vagy 
több egyenlő részre osztódik aszerint, hogy az előállt holtverseny(ek) miatt hány nyerő 
kombináció alakult ki. A nyeremények kifizetésére fordítandó nyereményalap ilyen esetekben 
annyi egyenlő részre osztódik, ahány nyerő kombináció keletkezett a holtversenyek miatt. 
 
Amennyiben a holtverseny esetén kialakult nyerő kombinációk valamelyikére fogadás nem 
történt, akkor a nem fogadott kombinációra vagy kombinációkra jutó nyereményalap-rész a 
többi, fogadott kombináció javára esik és ezek között egyenlő arányban oszlik meg. 
 
 
12.4. A nyeremények kiszámítása 
 
Az adott versenynap HÁROM NYERŐ FOGADÁS nyereményének kiszámítása úgy történik, 
hogy az adott játék nyereményalapjának (illetve göngyölített nyereményalapjának) Ft-
összegét elosztják az adott játékban a hivatalos helyezési sorrendekből előállt nyerő 
kombináció (holtverseny esetén kombinációk) számával, majd az egy-egy kombinációra jutó 
nyereményalap-részt osztják az egy-egy nyerő kombinációra jutó fogadások, találatok Ft 
összegével. 
 
Az így kapott osztás(ok) eredményét a 10 Ft-os alaptétre állapítják meg és 200 Ft-ra hirdetik 
ki. 
 
A HÁROM NYERŐ fogadásnál rendes esetben egy nyerő osztály, és egy nyerő kombináció 
van.  
 
 
 
 
 
12.5 A HÁROM NYERŐ FOGADÁS fogadó szelvénye (tikett) 
 
A HÁROM NYERŐ fogadást a TAB Cashbet rendszerrel lehet kötni az általános részben 
leírtak szerint. 
 
A HÁROM NYERŐ fogadás fogadószelvénye és annak tartalma megfelel az általános 
részben leírtaknak. 

 
 

13. Az ÖT NYERŐ FOGADÁS 
 
13.1.  Az ÖT NYERŐ FOGADÁS fogalma, meghatározása 
 
Az ÖT NYERŐ fogadásban az adott versenynapon a fogadásszervező által előre kijelölt öt 
futamban lehet játszani. 
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Az ÖT NYERŐ fogadást kötő fogadó arra fogad, hogy az adott versenynapon, a fogadást 
szervező által meghatározott öt versenyben, a hivatalos versenyprogramban hivatalosan 
indulónak jelzett lovak közül az általa az öt versenyben fogadott lovakat az öt verseny 
lefutása után hivatalosan elsőnek helyezik. 
A fogadás tárgyát képező esemény szempontjából nincs különbség ügető, galopp, stb. verseny 
nemek között, azaz az ÖT NYERŐ fogadás szabályai minden versenyfajtánál egyformák. 
 
Az ÖT NYERŐ fogadások technikai egyszerűsítése miatt lehetőség van egy játékszelvényen 
több fogadást is elhelyezni, de minden egyes ÖT NYERŐ fogadás külön fogadásnak minősül. 
Ilyenkor a fogadás alapösszege egy tiketten minden választott tippre azonos.  
 
Az ÖT NYERŐ fogadást azokra, a fogadásszervező által előre kijelölt versenyekre lehet 
kötni, amelyekben legalább 2 lovat jeleztek hivatalosan indulónak.  
Ha a versenyek bármelyike bármely okból elmarad, vagy akármelyik futam helyezési 
sorrendjét annak hivatalos kihirdetése előtt megsemmisítik, úgy e versenynapra az ÖT 
NYERŐ FOGADÁS nem köthető, az előzetesen megkötött fogadások érvénytelenek, ezeket a 
fogadásszervező minden levonás nélkül névértéken visszafizeti a fogadók részére a 
fogadószelvények ellenében, a visszafizetésre vonatkozó általános szabályok szerint.  
 
Amennyiben valamely ló kiválik az indulónak jelzettek közül (lejelentés), tehát a futamban 
nem vesz részt, a rá elhelyezett fogadásokat a fogadásszervező visszafizeti. Ha a fogadó még 
az érintett futam rajtjáig óhajtja visszafizettetni a feltett tétjét, akkor az egész tikettjét a 
terminálon keresztül érvénytelenítik, visszafizetik, helyette módjában van másikat választani. 
Ha a tikett visszaváltása már a rajt után történne, a tiketten szereplő játékok közül a 
fogadásszervező csak a lejelentett lóra vonatkozó tippnek megfelelő fogadási összeget fizeti 
vissza az osztalékfizetéssel egy időben, a tiketten esetlegesen szereplő többi játék a futamra 
érvényes marad, a fogadásban részt vesz. 
 
Az ÖT NYERŐ fogadás alaptétje 200 Ft, léptetése 200 Ft. 
 
 
 
 
13.2.   Számszerűsíthető nyerési esélyek 
 
Az ügető- és galoppversenyek egy-egy futamában 2-24 ló indulhat. Egy-egy futamban 
átlagosan 10 ló indul. 
 
Az ÖT NYERŐ fogadást azokra a fogadásszervező által előre kijelölt versenyekre lehet kötni, 
melyekben legalább 2 lovat jeleztek hivatalosan indulónak (amelyekben egyébként a TÉT 
fogadás is lehetséges). A fenti feltétel alapján a versenyben legalább 2 lónak kell indulnia. 
 
Az ÖT NYERŐ fogadásnál a nyerési esélyeket (ny.e.) az egy-egy futamban átlagosan, 
ténylegesen induló 10-10 ló esetére határozzuk meg. Matematikailag: 
 
ha a futamokban indulók száma:  3. futam: n = 10 
     4. futam: n = 10 
     5. futam: n = 10 
     6. futam: n = 10 
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     7. futam: n = 10 
 
 
n számú lóból az öt futamban k számú öt nyerő fogadási játék nyer,  n=10,  k=1 esetén a 
nyerési esély: 
 
                1      1      1        1       1                    
ny.e.=    -----  -----  ------  ------  -----  ,             a nyerési esély= 0,00001 
                n      n      n        n       n 
              
 
Az egyéb, gyakoribb induló létszám esetén az ÖT NYERŐ fogadásnál a nyerési esélyek a 
következők: 
 
futamban: 3.  4.  5.  6.  7. 
 
ha indul: n = 8  n = 9  n = 10  n = 11  n = 12 
 
ny.e.:  0,0000105 
 
 
Az átlagos, 10-10 ténylegesen indult ló esetében az ÖT NYERŐ FOGADÁS nyerési esélye: 
0,00001 
 
Ritkán, de előfordulhat az az eset, hogy a lovak holtversenyben futnak be az első helyre. 
Ezekben az esetekben a nyerési esélyek megduplázódnak, viszont a totalizatőri szabályok 
szerint az osztalékok a nyerő lovakon levő találatok arányában osztódnak, csökkennek. 
 
 
 
 
 
 
13.3  Az ÖT NYERŐ nyereményalap felosztása 
 
Az ÖT NYERŐ fogadásnál rendes esetben egy nyerő osztály van. 
 
Az ÖT NYERŐ fogadásnál a nyereményalap a nyertes, a hivatalosan a 3. 4. 5. 6. 7. 
versenyben első helyre helyezett lovakra "mint számsorra" feltett fogadási összegek között 
oszlik meg. 
 
Amennyiben egy játékban a nyerő sorrendet nem találja el senki sem, tehát a nyerő sorrendre 
fogadás nem történt (találat nem volt), akkor az adott játékban a fogadó szempontjából 
valamennyi fogadás elveszett és az adott ÖT NYERŐ fogadás nyereményalapja levonások 
nélkül a következő versenynap ÖT NYERŐ fogadás nyereményalapjához (ügetőverseny 
esetében a következő ügetőverseny, galoppverseny esetében a következő galoppverseny, ÖT 
NYERŐ fogadásának nyereményalapjához) adódik.  
 
Ha az adott játék valamelyik versenyében kettő vagy több lovat helyeztek hivatalosan 
holtversenyben elsőnek akkor az ÖT NYERŐ fogadások nyereményalapja kettő vagy több 
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egyenlő részre osztódik aszerint, hogy az előállt holtverseny(ek) miatt hány nyerő kombináció 
alakult ki. A nyeremények kifizetésére fordítandó nyereményalap ilyen esetekben annyi 
egyenlő részre osztódik, ahány nyerő kombináció keletkezett a holtversenyek miatt. 
 
Amennyiben a holtverseny esetén kialakult nyerő kombinációk valamelyikére fogadás nem 
történt, akkor a nem fogadott kombinációra vagy kombinációkra jutó nyereményalap-rész a 
többi, fogadott kombináció javára esik és ezek között egyenlő arányban oszlik meg. 
 
 
13.4. A nyeremények kiszámítása 
 
Az adott versenynap ÖT NYERŐ FOGADÁS nyereményének kiszámítása úgy történik, hogy 
az adott játék nyereményalapjának (illetve göngyölített nyereményalapjának) Ft-összegét 
elosztják az adott játékban a hivatalos helyezési sorrend szerinti nyerő kombináció 
(holtverseny esetén kombinációk) számával, majd az egy-egy kombinációra jutó 
nyereményalap-részt osztják az egy-egy nyerő kombinációra jutó fogadások, találatok Ft-
összegével. 
 
Az így kapott osztás(ok) eredményét a 10 Ft-os alaptétre állapítják meg és 200 Ft-ra hirdetik 
ki. 
 
Az ÖT NYERŐ fogadásnál rendes esetben egy nyerő osztály, és egy nyerő kombináció van.  
 
 
13.5. Az ÖT NYERŐ FOGADÁS fogadó szelvénye (tikett) 
 
Az ÖT NYERŐ fogadást a TAB Cashbet rendszerrel lehet kötni az általános részben leírtak 
szerint. 
 
Az ÖT NYERŐ fogadás fogadószelvénye és annak tartalma megfelel az általános részben 
leírtaknak. 
 
 
 
 
 
 
 
A Játékterv a Szerencsejáték Felügyelet jóváhagyó engedélyével együtt érvényes és a SZF 
engedélyben meghatározott időponttól hatályos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budapest, 2006 október 30. 
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