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BEVEZETÉS 
 
 
A részvételi szabályzat kiadásakor hatályban levő, a szerencsejáték szervezéséről szóló  1991. 
évi XXXIV törvény (Sztv.), valamint a Törvény felhatalmazás alapján, a szerencsejáték 
szervezéséről, valamint a lóversenyfogadás szabályairól mindenkor hatályos 
végrehajtási rendeletek alapján Magyarországon lóversenyre fogadást kötni a  
 

MAGYAR LÓVERSENYFOGADÁST SZERVEZŐ Kft. 
 
(továbbiakban fogadást szervező) szervezésében, az általa üzemeltetett, és a szerződéses 
fogadó helyeken lehetséges. 
 
 
A lóversenyfogadás totalizatőr rendszerben történik (R. 4. §) 
 
A lóversenyek közvetítése a pályán és a pályán kívül elhelyezkedő fogadóhelyekre 
elektronikus úton történik. 
 
A lóversenyek nyilvánosak. A versenyeken minden természetes, nagykorú személy, aki nem 
esik jogszabályban foglalt korlátozás alá (továbbiakban fogadó) fogadásokat köthet. 
 
A fogadó és a fogadást szervező között a fogadás során létrejött jogviszonyra a jelen 
Részvételi Szabályzatban foglaltak az irányadók. 
 
A Részvételi Szabályzat csak a Szerencsejáték Felügyelet (továbbiakban SZF) engedélyével 
együtt érvényes és az SZF engedélyében meghatározott időponttól hatályos. 
 
A fogadást szervező köteles gondoskodni arról, hogy a Részvételi Szabályzat a fogadást 
szervező által üzemeltetett és szerződéses fogadó helyeken a fogadók rendelkezésére álljon. 
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I. FEJEZET 

 
Általános rész 

 
1. 

 
Lóversenyfogadás szervezésére az Sztv. 3. § (1) bekezdése alapján a Magyar 
Lóversenyfogadást Szervező Kft. jogosult. 
 

2. 
 
Fogadási esemény az a jövőbeli esemény, amelynek legalább két nyilvánosságra kerülő 
kimenetele lehetséges és ezek bekövetkezésére a játékszervező semmilyen befolyással nem 
rendelkezik. Fogadásnak minősül a tét fizetése fejében történő, egy jövőbeli esemény véletlen 
bekövetkezésének eltalálására, vagy egy jövőbeli esemény kimenetelének eltalálására 
vonatkozó játék. 
 

 
Lóversenynek minősül: 

a) galopp (sík, gát, akadály); 
b) ügető; 
 

Lóversenyfogadásnak minősül a (2) bekezdés szerinti versenyben részt vevőkre és 
eseményekre történő fogadás. 

 
3. 

 
A lóversenyeken a fogadó a versenyek várható eredményeire totalizatőr rendszerű 
fogadásokat köthet. A totalizatőr rendszerű fogadás lényege, hogy egy-egy futamban a nyerő 
tikettek egységére ugyanazt a nyereményt fizetik, függetlenül attól, hogy mikor történt a 
fogadás. A nyeremény az összesen föltett pénztől és a nyerő tikettek mennyiségétől függ. 
 

4. 
 
A fogadó és a fogadást szervező között a fogadás során létrejött jogviszonyra a jelen 
Részvételi Szabályzatban foglaltak az irányadók.  
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II. fejezet 
 

Általános fogadási szabályok 
 

1. 
 

Fogadási módok 
 
A fogadást szervező a totalizatőr rendszerű lóversenyfogadásnál az alábbi alap fogadási 
formákat üzemelteti a hagyományos lóversenyek mindegyikében: 
 

a./ TÉT fogadás 
b./ HELY fogadás 
c./ TÉT-HELY HALMOZÁS fogadás 
d./ BEFUTÓ fogadás 
e./ HÁRMAS BEFUTÓ fogadás 

 
A fogadást szervező az általa előre meghatározott futamokban az alábbi fogadási formákat 
üzemeltetheti: 

a./ HATOS BEFUTÓ 
b./ ÖT NYERŐ,  
c./ HÁROM NYERŐ 
 

  
A fogadást szervező az SZF jóváhagyásával jogosult más fogadási módokat is felvenni a 
fogadások közé. 
 
 
 

2. 
 

A fogadások pénzneme 
 
A totalizatőr rendszerű fogadásokat csak az ország hivatalos pénznemében, forintban lehet 
kötni. 
 

3. 
 

A fogadásokra feltehető legkisebb összeg 
 
A totalizatőr rendszerű fogadásokra feltehető legkisebb összeget a fogadást szervező az SZF 
által jóváhagyott játéktervben határozza meg. A feltehető legkisebb összeg 200 Ft a TÉT, 
HELY, TÉT-HELY HALMOZÁS, BEFUTÓ, HÁRMAS BEFUTÓ, ÖT NYERŐ és HÁROM 
NYERŐ fogadás esetén. A HATOS BEFUTÓ fogadás esetén a feltehető legkisebb összeg 
50,- Ft. 
 

4. 
 

A fogadás adatainak titkossága 
 

A fogadók által kötött fogadások név nélkül történnek, ezért az egyes fogadók által kötött 
fogadások, azoknak összegszerűsége, illetve nyeremények és veszteségek közlése a fogadók 
személyiségi jogainak védelme miatt nem megengedett. 
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5. 
 

A személyi adatok védelme 
 
A fogadást szervező a fogadások lebonyolítása során a birtokába kerülő, a fogadókra 
vonatkozó személyi és egyéb adatokat a tőle elvárható gondossággal köteles megőrizni úgy, 
hogy azt harmadik személy ne tudja megszerezni. 
 
A fogadást szervező a birtokába jutott adatokat – kivéve, ha jogerős bírói ítélet másként 
rendelkezik – harmadik fél számára nem adhatja át. 
 
Az adatokat a fogadást szervező a fogadóval szemben nem használhatja fel. 
 
 

6. 
 

A fogadó személy 
 
A közönség részéről fogadásokat köthet minden természetes, nagykorú személy, aki a 
fogadást szervező által üzemeltetett és szerződéses fogadóirodák látogatására jogosult, 
valamint nem esik a Rendelet 3. § (1) bekezdésében leírt korlátozás alá, azaz 
 

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

 
7. 
 

A fogadások átvétele 
 
A fogadást szervező részéről a totalizatőr rendszerű fogadások átvételére rendelkezésre 
állnak: 
 

a./ a magyar versenypályákon a lóversenyek alatt működtetett fogadási helyek 
b./ a fogadást szervező saját bérleményű, úgynevezett városi irodái  
c./ egyéb helyeken (pl. vállalkozók által üzemeltetett szórakozó helyeken 

együttműködési szerződés alapján) működtetett fogadási helyek 
 

 
8. 
 

A fogadások megkötésének időpontja 
 
A versenyek időpontját a versenyszervező határozza meg. Az irodákban három órával, míg a 
pályán fél órával az első futam előtt lehet először fogadni. A fogadásokat legkésőbb az adott 
verseny érvényes indításáig lehet kötni.  
 
Lehetőség van a versenyeket megelőző napon a nyitvatartó, versenypályákon kívüli 
fogadóirodákban és fogadóhelyeken előre fogadni a következő versenynapra. 
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A verseny érvényes indításának pillanata az az időpont, amelynél az adott versenyben a 
ténylegesen indult lovak,  a startvonalon áthaladnak és ezt az áthaladást a versenyszervező 
érvényesnek minősíti. 
 
Az érvényes indítás megtörténtét a fogadókkal hangosbeszélő segítségével közlik, és ezzel 
egy időben a fogadásokat technikailag lebonyolító számítógép lezárja az adott versenyt, azaz 
az adott versenyre fogadásokat kötni a hivatalos indítás megtörténte után nem lehet. 
 
 

9. 
 

Az érvényesen megkötött fogadás 
 
A totalizatőr fogadás a fogadást szervező és a fogadó között akkor tekinthető jogszerűen 
megkötöttnek, ha 
 

- a fogadó szóban vagy írásban egyértelműen megjelöli azt a fogadási módot, amely 
szerint játszani kíván és közli vagy leírja az általa fogadni kívánt versenyt 
valamint az adott versenyben fogadni kívánt ló (lovak) hivatalos programszámát, 
valamint a fogadás alapösszegét 

- a fogadást szervező alkalmazottjának átadja a fogadás forint ellenértékét 
- a fogadó átveszi a fogadást szervező alkalmazottjától a fogadás megtörténtét 

igazoló fogadási szelvényt, meggyőződik, hogy az általa kívánt fogadás szerepel-e 
a tiketten, majd távozik a pénztártól. 

 
A fogadást szervező által üzemeltetett fogadóhelytől (pénztár) való távozás után, de 
különösen az adott verseny lefutása után a fogadást szervező a fogadási szelvényen szereplő 
fogadások tartalmára vonatkozóan felszólamlást, reklamációt nem vehet figyelembe. 
 
 

10. 
 

A fogadási szelvény átruházhatósága 
 
A fogadási szelvény szabadon átruházható, de a nyeremény kizárólag azt a fogadót illeti meg, 
akinek a nyertes fogadási szelvény a nyereményigény érvényesítésekor a birtokában van.  
 
 

11. 
 

A fogadási szelvények visszafizetése 
 
 
A fogadásokat technikailag lebonyolító számítógép meghibásodása esetén a fogadást szervező 
a számítógép hibája miatt meghiúsuló fogadásokat minden levonás nélkül visszafizeti a 
fogadónak.  
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12. 

 
A versenyben hivatalosan indulónak jelzett ló 

 
A fogadó a fogadásait csak a versenyben hivatalosan indulónak jelzett lovakra helyezheti el. 
 
Hivatalosan induló lónak az a ló tekinthető, amelynek programszáma a hivatalos 
versenyprogramban ki lett hirdetve. 
 
A fogadást szervező a hivatalos versenyprogramot köteles a fogadók rendelkezésére 
bocsátani. 
 

13. 
 

A versenyben ténylegesen indult ló 
 
A versenyben a fogadást szervező szempontjából ténylegesen indult lónak az a ló tekinthető, 
amely  
 

- ügetőversenyen az érvényes indításra felszólításnál a lezárt versenypályán 
tartózkodott 

- galoppversenyen az érvényes indításra felszólításnál a starthelynél tartózkodott
  

Amennyiben a hivatalosan indulónak jelzett lovak bármelyike a fogadást szervező 
szempontjából ténylegesen indultnak volt tekinthető, de bármely okból a versenyben nem vett 
részt, abban az esetben az ilyen lóra, elhelyezett fogadások a fogadó szempontjából 
elveszettnek tekintendők. 
 

14. 
 

Változások a hivatalos versenyprogramban 
 
Ha egy hivatalosan indulónak jelzett ló a versenyszervező határozata alapján még az indításra 
felszólítás előtt kiválik az indulók közül, akkor az ilyen lovat hivatalosan indultnak tekinteni 
nem lehet és a rá elhelyezett fogadásokat a fogadást szervező minden levonás nélkül 
visszafizeti az alábbiak szerint: 
 
A fogadást szervező az adott fogadási szelvény árából csak azt a részt fizeti vissza, amely a 
ténylegesen indultnak nem tekintett lóra, illetve a ténylegesen indultnak nem tekintett lóval 
fogadási mód szerint kapcsolatban volt többi lóra feltett fogadást tartalmazza. 
 
A versenyszervező jogosult az egyes versenyek indulásának pillanata előtt, akár még a 
fogadások megkezdésének időpontja után is hajtó- vagy lovascserét elrendelni, ha ezt 
elháríthatatlan okok (baleset, betegség, sérülés) miatt, vagy a versenyek tisztasága és 
zavartalan rendje érdekében szükségesnek tartja. 
 
Az ilyen intézkedések miatt a fogadó a már megkötött fogadásának érvénytelenítését nem 
kérheti. 
 
Ugyancsak nem befolyásolják a feltett fogadások érvényességét a nem hivatalos 
versenyprogramban, újságokban, vagy akár a versenytéren megafonon bemondott, illetve 
hirdetőtáblán közzétett és utólag helyesbített adatok (pl. hajtóengedmény, lovas engedmény, 
túlsúly, téves táv vagy tehermegjelölés). 
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15. 
 

A versenyből kizárt lovak 
 
A verseny közben vagy a verseny lefutása után a versenyből kizárt (diszkvalifikált) lovakra 
feltett fogadások elvesznek. 
 
 

16. 
 

A versenyek eredménye 
 
Az adott verseny befutási sorrendje alatt az adott versenyben ténylegesen indult, és a 
versenyszervező által a versenyből verseny közben vagy után ki nem zárt lovak orrának 
célvonalon való áthaladásának időrendi sorrendjét kell érteni. 
 
Az adott verseny hivatalos befutási sorrendje az a befutási sorrend, amit a versenyszervező 
annak nyilvánít. 
 
Szoros eredmény esetén a versenyszervező a hivatalos befutási sorrend megállapításához 
célfotót vehet igénybe. 
 
Két ló között holtverseny kerül megállapításra, ha a két ló között a célvonalon áthaladás 
pillanatában különbség nem állapítható meg. 
 
A hivatalos befutási sorrendet a versenypályán rendszeresített „hivatalos befutási sorrend” 
elnevezésű nyomtatványon kihirdetik, az elektromos médiák (hangosbemondó, TV adás) 
közzéteszik és az eseménynaplóban rögzítik. 
 
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. 
 
A hivatalos befutási sorrend kihirdetése után annak megváltoztatására – a fogadások 
szempontjából – senkinek semmilyen lehetősége nincs. 
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III. FEJEZET 
 

Nyeremények átvételének szabálya
 

1. 
 

A nyereményalap 
 
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 fogadást szervező - az SZF-nek történő előzetes bejelentési kötelezettsége, valamint a 
fogadók előzetes tájékoztatása mellett – jogosult valamelyik, általa megjelölt versenyben vagy 
versenyekben az általa kiválasztott fogadási formában a nyereményre fordított hányadot a 
saját költsége terhére megemelni. 
  

2. 
 

A nyereményalap felosztása 
  
A felosztás a fogadási formáknak megfelelően az ott részletezett leírás szerint történik.   
    

3. 
 

A nyeremények kiszámítása 
 
A nyeremények kiszámítása az adott fogadási formáknak megfelelően az ott részletezett leírás 
szerint történik. 
 
A nyereményosztalékokat 10 Ft-os alapösszegre (alaptétre) vetítve számítják ki és 200 Ft-ra 
teszik közzé a TÉT, HELY, TÉT-HELY HALMOZÁS, BEFUTÓ, HÁRMAS BEFUTÓ, ÖT 
NYERŐ és HÁROM NYERŐ fogadás esetén. A HATOS BEFUTÓ fogadás esetén 10,- Ft-os 
alapösszegre (alaptétre) vetítve számítják ki és 50,- Ft-ra teszik közzé. 
 
A hivatalos nyereményosztalékot a fogadást szervező a nyereményosztalék kiszámítása után 
hivatalosan kihirdeti, közzéteszi és az eseménynaplóba bejegyzi. 
 
A hivatalos nyereményosztalékot utólag módosítani nem lehet. 
 
 
Az adott verseny hivatalos nyereményosztalékának közzétételén a fogadók elektronikus 
médiák (pld.: hangosbemondó, TV, képújság) segítségével történő tájékoztatását kell érteni. 
 
 

4. 
 

A nyereményalap visszapótlása 
 

Ha az adott verseny során létrejött, a fogadási módok szerint csoportosított fogadások során 
bármely adott fogadási módnál a képzett nyereményalap összege kevesebb, mint az adott 
versenyben a fogadók által az adott fogadási mód szerint nyerő kombinációra feltett összeg, 
akkor a fogadást szervező köteles pótolni a különbözetet úgy, hogy a fogadók a nyerő 
kombinációra feltett fogadásaik összegét megkapják. 
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5. 
 

Nyereményjogosultság 
 
A fogadó akkor jogosult a nyereményére, ha az adott versenyre olyan érvényes fogadási 
szelvény van a tulajdonában, amelynek száma az adott verseny hivatalos 
nyereményjegyzékében szerepel.  
 
 

6. 
 

A hivatalos nyereményjegyzék 
 
A fogadást szervező számítógépes rendszere által az adott verseny nyereményre jogosult 
fogadásairól készített és nyilvántartott hivatalos jegyzék, melyet a fogadást szervező öt évig 
megőriz. 
 
 

7. 
 

A nyeremények kifizetésének legkorábbi ideje 
 
A fogadást szervező a nyereményeket csak az adott verseny hivatalos befutási sorrendjének 
kihirdetése, az adott verseny nyereményosztalékának kiszámítása, valamint annak kihirdetése 
és közzététele után fizeti ki a fogadóknak. A kifizetés az adatok rendelkezésre állása után 
azonnal, legkésőbb az adott futam hivatalos eredményének kihirdetésétől számított 15 perc 
elteltével kezdődik.  
 
 

8. 
 

A nyeremények kifizetésének helye 
 
A nyeremények kifizetésére csak a fogadást szervező által üzemeltetett fogadóhelyeken van 
lehetőség. 
 
A fogadó az igényét a fogadást szervező által üzemeltetett bármely fogadóhelyen 
érvényesítheti, függetlenül a fogadás megkötésének helyétől. 
 

 
9. 
 

A nyeremények kifizetésének módja 
 
A fogadási szelvényt a fogadó átadja a fogadást szervező alkalmazottjának. 
 
Az alkalmazott a fogadás technikai lebonyolítását végző számítógépes rendszer segítségével 
meggyőződik arról, hogy a fogadó által átadott fogadási szelvény nyertes szelvény-e, azaz 
szerepel-e a hivatalos nyereményjegyzékben. 
Amennyiben a fogadó által átadott fogadási szelvény nyertes szelvény, abban az esetben a 
számítógépes rendszer közli a nyeremény összegét, amely összegről kifizetési szelvényt ad ki. 
A fogadó által átadott nyertes fogadási szelvény és a számítógép által kiadott kifizetési 
szelvény a fogadást szervezőnél marad. 
A kifizetés összegéről készült igazoló szelvényt, a fogadást szervező alkalmazottja átadja a 
fogadónak. 
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10. 

 
A nyertes fogadási szelvény birtokosa 

 
A fogadást szervező azt a fogadót tekinti a nyertes fogadási szelvény birtokosának, aki a 
nyertes fogadási szelvényt, a nyeremény felvétele céljából a fogadást szervező által 
üzemeltetett fogadóhely bármelyikén a fogadást szervező alkalmazottjának átadja. 
 
A fogadást szervező nem köteles és nem is jogosult vizsgálni, hogy a fogadási szelvényt az 
alkalmazottjának átadó fogadó jogosan vagy jogtalanul tartja-e a birtokában az adott fogadási 
szelvényt. 
 

11. 
 

A nyeremények átvételének végső ideje 
 
Az adott versenyen nyert nyeremények a verseny lefutásának napjától számított 90 naptári 
napig vehetők át. A 90. nap után a nyeremények már nem vehetőek fel. 
 

12. 
 

Az át nem vett nyeremények 
 
A fogadást szervező a fogadót megillető, de 90 napig fel nem vett nyereményeket az Sztv. 28. 
§ (4) bekezdése alapján ismét nyeremények céljára köteles felhasználni. 
 
A fogadást szervező a 90. napig fel nem vett nyereményeket összegyűjti 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. Ezt követően a fogadást szervező a gyűjtést újra kezdi. 
 
A nyereménysorsolás napját, vagy valamelyik, általa megjelölt versenyben az általa 
kiválasztott fogadási forma nyereményalapjának (jackpot) növelését a fogadást szervező előre 
közli a fogadókkal és az általa megjelölt verseny előtt 8 nappal köteles bejelenteni az SZF-
nek. 
 
A tárgynyeremény sorsoláson nyert nyeremények a verseny lefutásának napjától számított 90 
naptári napig vehetők át. 
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IV. FEJEZET 
 

Az igényérvényesítés rendje 
 

1. 
 

Az igényérvényesítés célja 
 
Ha a fogadó a fogadása során a fogadást szervezőtől megvásárolt fogadási szelvényével nyert, 
ezen igényét a fogadást szervezővel szemben érvényesítheti. 
 

2. 
 

Az igényérvényesítés helye 
 
A fogadó a nyereményigényét a fogadást szervező által üzemeltetett bármelyik fogadó helyen 
érvényesítheti.  
 

3. 
 

Az igényérvényesítés ideje 
 
A fogadó a nyereményigényét legkorábban az adott fogadás hivatalos nyereményosztalékának 
hivatalos kihirdetése után érvényesítheti a fogadást szervező által meghatározott fogadási 
napokon és időpontokban.  
 
A fogadó a nyereményigényét az adott fogadás hivatalos nyereményosztaléka hivatalos 
kihirdetésének napjától számított 90 naptári napig érvényesítheti. A nyereményigény még a 
90. napon is benyújtható.   
 

4. 
 

Az igényérvényesítés módja 
 
A fogadó a fogadási szelvényét átadja a fogadást szervező alkalmazottjának. Az alkalmazott a 
fogadásokat technikailag lebonyolító számítógépes rendszer segítségével meggyőződik a 
fogadó nyereményigényének jogosságáról. 
 
A fogadó nyereményigényének kielégítése két módon történhet: 
 
1./ ha a fogadást szervező által üzemeltetett fogadóhely rendelkezik a fogadó 

nyereményigényének kielégítéséhez szükséges készpénzzel, akkor a fogadó 
nyereményigényét a fogadást szervező azonnal teljesíti a fogadó nyertes fogadási 
szelvényének egyidejű érvényesítésével. 

 
2./ ha a fogadást szervező által üzemeltetett fogadóhely nem rendelkezik a fogadó 

nyereményigényének kielégítéséhez szükséges készpénzzel, ez esetben a fogadó 
választhat, hogy a következő fogadási napon veszi fel nyereményét vagy a fogadást 
szervező a fogadó által átadott fogadási szelvény átvételéről egy kötelezvényt állít ki 
három példányban, és ebből egy példányt átad a fogadónak. 
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Amennyiben a fogadó a nyereményét nem a fogadást szervező által üzemeltetett 
fogadóhelyen kívánja felvenni, abban az esetben a nyeremény elküldésével járó 
postaköltséget a fogadást szervező nem számíthatja fel a fogadónak.  

 
 
 
 

5. 
 

Óvások 
 
Ha a fogadó a saját megállapítása szerint nyereményre jogosult, de a fogadási szelvénye a 
hivatalos nyereményjegyzékben nem szerepel, nyereményigényét óvás útján érvényesítheti. A 
verseny eredményével (hivatalos befutási sorrend) kapcsolatban a fogadást szervezőnél óvást 
benyújtani nem lehet. 
 
A bejelentett óvásnak tartalmaznia kell a fogadó nevét, pontos lakcímét irányítószámmal, a 
fogadási szelvény sorszámát és az óvás indokát. 
 
 
Óvást bejelenteni a fogadást szervező fogadóhelyein a fogadók rendelkezésére bocsátott űrlap 
leadásával, vagy a fogadást szervező ügyvezető igazgatójának címzett levélben a fent említett 
adatok feltüntetésével lehet. 
 
Óvást csak az adott fogadási szelvényen szereplő verseny időpontjától számított 30. napig 
lehet bejelenteni a fogadást szervezőnél. 
 
Az óvás határidőben történő benyújtásának elmulasztása esetén a fogadó az óvási jogát 
elveszti. 
 
A bejelentett óvás alapján a fogadást szervező köteles vizsgálatot lefolytatni. A vizsgálat 
során a fogadást szervező bekérheti a fogadótól az óvásra okot szolgáltató fogadási szelvényt. 
 
A vizsgálatot az óvás bejelentésétől (írásban történő bejelentés esetén a küldemény postai 
felvételének ideje számít) számított 30 napon belül le kell folytatni, döntést kell hozni, és a 
döntésről értesíteni kell az óvást benyújtót.  
 
 
A fogadó számára kedvező döntés esetén, az adott verseny időpontjától számított 90 napig 
lehet a nyereményt felvenni.  
 
Az óvások eredménye nem befolyásolja az óvás által érintett versenyben hivatalosan 
kihirdetett osztalékokat, azok nem változnak. 
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V. FEJEZET 
 

A fogadások eredményének bizonyítási módja 
 

1. 
 

A fogadás eredménye 
 
Amennyiben a fogadó által fogadott esemény a fogadó a birtokában levő fogadási szelvényen 
szereplő meghatározott feltételek szerint következik be, abban az esetben a fogadás a fogadó 
szempontjából eredményesnek tekinthető. 
 
 

2. 
 

A fogadások eredményének bizonyítása 
 
Az adott versenyben kötött fogadások eredményének vizsgálatához a fogadást szervezőnek 
rendelkeznie kell az adott verseny hivatalos befutási sorrendjével, melyet a verseny rendezője 
bocsát a rendelkezésére. 
 
Az adott verseny hivatalos befutási sorrendje a fogadások szempontjából végső eredménynek 
számít, azaz a kihirdetés után senki által nem változtatható meg. 
 
Az adott verseny hivatalos befutási sorrendjének birtokában a fogadást szervező elkészíti a 
hivatalos nyereményosztalékot és a hivatalos nyereményjegyzéket. 
 
Ezt követően a fogadást szervező a fogadó által benyújtott fogadási szelvényt megvizsgálja. 
Ha a benyújtott fogadási szelvény szerepel a hivatalos nyereményjegyzékben, akkor az a 
fogadás eredményes volt. 
 
 

3. 
 

A fogadás eredményének bizonyítását végző eljárás kezdeményezése 
 
A fogadás eredményének bizonyítását a fogadó kezdeményezheti, az adott fogadási szelvény 
fogadást szervezőnek történő átadásával. 
 
 

4. 
 

A fogadás eredményének bizonyítását végző eljárás 
kezdeményezésének legkorábbi ideje 

 
A fogadás eredményének bizonyítását végző eljárás kezdeményezését csak a fogadási 
szelvény által meghatározott fogadási esemény eredményének (hivatalos befutási sorrend) és 
az adott fogadási eseményre kötött nyertes fogadások nyereményeinek hivatalos kihirdetése 
után lehet kezdeményezni. 
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5. 
 

A fogadás eredményének bizonyítását végző eljárás 
kezdeményezésének helye 

 
A fogadás eredményének bizonyítását végző eljárás kezdeményezésének helye a fogadást 
szervező által üzemeltetett bármelyik fogadóhely.  
 
 

6. 
 

A fogadás eredményének bizonyítását végző eljárás 
 
A fogadó által kezdeményezett eljárás azzal kezdődik, hogy a fogadó a fogadási szelvényét 
átadja a fogadást szervező alkalmazottjának. 
 
A fogadást szervező az átvett fogadási szelvényt megvizsgálja a fogadásokat technikailag 
lebonyolító számítógépes rendszer segítségével. 
 
Ha az átadott fogadási szelvény a hivatalos nyereményjegyzékben szerepel, akkor a fogadást 
eredményesnek kell tekinteni, azaz a fogadó a fogadását megnyerte. 
 
A fogadás eredményességét a fogadásokat technikailag lebonyolító számítógépes rendszer 
egy ellenőrző szelvény kiadásával jelzi. 
 
Amennyiben a tikett nem nyerő, vagy pl. téves, a terminál az ellenőrző tiketten ennek 
megfelelő információkat nyomtat ki. 
 
 
 

7. 
 

A fogadás eredményének bizonyítását végző eljárás 
kezdeményezésének végső ideje 

 
A fogadás eredményének bizonyítását végző eljárást a fogadó az adott fogadási esemény 
bekövetkezését követő 90. napig kezdeményezheti. 
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VI. FEJEZET 
 

A TÉT fogadásban való részvétel részletes szabályai
 

1. 
 

A TÉT fogadás 
 
A TÉT fogadást kötő fogadó arra fogad, hogy a hivatalos versenyprogramban hivatalosan 
indulónak jelzett lovak közül az általa fogadott lovat az adott futam lefutása után hivatalosan 
elsőnek helyezik.  
 

2. 
 

A TÉT fogadás alapfeltétele 
 
A TÉT fogadást azokban a versenyekben lehet kötni, melyekben legalább kettő lovat jeleztek 
hivatalosan indulónak. 
 

3. 
 

A TÉT fogadás eredménye 
 
Az a TÉT fogadás tekinthető nyerő fogadásnak (fogadási szelvénynek), amelyiken az adott 
versenyben hivatalosan elsőnek helyezett ló programszáma szerepel. 
 

4. 
 

A TÉT fogadás részvételi díja 
 
A TÉT fogadásra lovanként feltehető legkisebb összeget (tétek összege) a fogadást szervező 
határozza meg. A tét minimumösszege 200 Ft. Az egyes fogadások esetén az elhelyezhető 
legmagasabb fogadási összeg értéke 17.200 Ft. 
 
Az elhelyezhető fogadások összege a minimum 200 Ft-os alapfogadási egység és a maximum 
17.200 Ft-os fogadási egység között  200 Ft-onként változik (léptetés). 
 

5. 
 

A TÉT fogadás fogadási szelvénye 
 
A fogadás a fogadó és a fogadást szervező között akkor jön létre, ha a fogadó átveszi a 
fogadást szervező alkalmazottjától a fogadási szelvényt. 
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6. 
 

A TÉT fogadások levonás nélküli visszafizetése 
 
A fogadást szervező minden levonás nélkül visszafizeti a feltett fogadások összegeit, ha 
 

a./ a versenyt a hivatalos versenyprogramban kihirdetett lefutásának napján a 
hivatalos befutási sorrend kihirdetése előtt bármely okból megsemmisítették vagy 
érvénytelenítették. 

b./ a hivatalosan indulónak jelzett lovak közül csak egy volt ténylegesen indultnak 
tekinthető. 

c./ a fogadásokat technikailag lebonyolító számítógép meghibásodik. 
 

7. 
 

A TÉT nyeremények átvételének szabálya 
 

A. 
 

A nyereményalap 
 
A TÉT nyereményalapot a fogadást szervező a hatályos Sztv. 30/A. § alapján képzi úgy, hogy 
a fogadás nyereményalapja a TÉT fogadásra fizetett tétek összessége, melynek 69,4 %-át 
nyeremények céljára fordítja. 
 

B. 
 

A nyereményalap felosztása 
  
Ha az adott versenyben kettő vagy több lovat helyeztek hivatalosan holtversenyben elsőnek, 
akkor a TÉT fogadások adott versenyben létrehozott nyereményalapja kettő vagy több részre 
osztódik.  
Ha a hivatalosan holtversenyben elsőnek helyezett lovak közül valamelyiken nincs találat, 
azaz az adott lovat egyetlen fogadó sem fogadta TÉT-re, akkor az adott lóra eső 
nyereményalap a fennmaradó, hivatalosan holtversenyben elsőnek helyezett többi ló között 
oszlik meg egyenlő arányban. 
 
Ha az adott versenyben a hivatalosan elsőnek helyezett lovon (vagy holtverseny esetén 
lovakon) nyerő találat nem volt, azaz az adott lovat (lovakat) egyetlen fogadó sem fogadta 
TÉT-re, akkor az adott versenyben a fogadó szempontjából valamennyi TÉT fogadás 
elveszett. Ebben esetben az adott verseny TÉT fogadás nyereményalapja levonás nélkül a 
következő verseny TÉT nyereményalapjához, adott versenynapon levő utolsó ügetőverseny 
esetén a következő ügető versenynap első versenyének, utolsó galoppverseny esetén a 
következő galopp versenynap első versenyének TÉT nyereményalapjához adódik, növelve 
annak a versenynek a TÉT nyereményalapját. 
 
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 
történt nyerő fogadás, akkor az egy év alatt felhalmozott nyereményalap a naptári évet követő 
második versenynap első versenyében a HELY fogadás nyereményalapjához adódik, növelve 
az adott verseny HELY fogadásának nyereményalapját. 
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Amennyiben az adott versenyben a HELY fogadásban nyerő találat nem volt, abban az 
esetben az egy év alatt felhalmozódott nyereményalap az Sztv. értelmében a Magyar Államra 
száll. 
  
 

C. 
 

A nyeremények kiszámítása 
 
Az adott verseny TÉT nyereményosztalékának kiszámítása úgy történik, hogy az adott 
verseny TÉT nyereményalapjának összegét (nyerő osztály) elosztják az adott versenyben 
hivatalosan elsőnek helyezett lóra feltett TÉT fogadások összegével, azaz a nyerő 
osztályonkénti nyereményalap összegét osztják a nyerő osztályonkénti találatok összegével. 
 
Holtverseny esetén a holtversenyben elsőnek helyezett lovak számának megfelelő nyerő 
osztályra oszlik a nyereményalap és a nyerő osztályonkénti nyereményalap összegét osztják a 
nyerő osztályonkénti (holtversenyben elsőnek helyezett lovakra feltett) találatok összegével. 
Az így kapott eredmény az osztalék, melyet 200 Ft-os alaptétre vonatkoztatva hirdetnek ki és 
tesznek közzé. 
 

D. 
 

A nyereményalap visszapótlása 
 
Ha az adott verseny során megtett TÉT fogadások nyereményalapjának összege kevesebb, 
mint az adott versenyben a fogadók által a hivatalosan elsőnek helyezett lóra feltett TÉT 
fogadások összege, akkor a fogadást szervező köteles a különbözetet pótolni úgy, hogy a 
hivatalosan elsőnek helyezett lóra feltett TÉT fogadásokat fogadó fogadók legalább a feltett 
fogadásaik összegét megkapják. Ez a szabály vonatkozik a hivatalosan holtversenyben 
elsőnek helyezett valamennyi ló esetére is. 
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VII. FEJEZET 
 

A HELY fogadásban való részvétel részletes szabályai
 

1. 
 

A HELY fogadás 
 
A HELY fogadásnál a fogadó arra fogad, hogy a hivatalos versenyprogramban: 
 

a./ 5 vagy 6 hivatalosan indulónak jelzett és ténylegesen indult ló közül az általa 
fogadott lovat az adott futam lefutása után hivatalosan elsőnek vagy másodiknak 

b./ 7 vagy ennél több hivatalosan indulónak jelzett és ténylegesen indult ló közül az 
általa fogadott lovat az adott futam lefutása után hivatalosan elsőnek vagy 
másodiknak vagy harmadiknak 

c./ 7 vagy ennél több hivatalosan indulónak jelzett, de csak 6 ténylegesen indult ló 
közül az általa fogadott lovat az adott futam lefutása után hivatalosan elsőnek 
vagy másodiknak vagy harmadiknak 

d./ 7 vagy ennél több hivatalosan indulónak jelzett, de csak 5 ténylegesen indult ló 
közül az általa fogadott lovat az adott futam lefutása után hivatalosan elsőnek 
vagy másodiknak helyezik. 

      
2. 
 

A HELY fogadás alapfeltétele 
 
A HELY fogadást azokban a versenyekben lehet kötni, amelyekben legalább 5 lovat jeleztek 
hivatalosan indulónak. 
 

3. 
 

A HELY fogadás eredménye 
 
Az a HELY fogadás tekinthető nyerő fogadásnak (fogadási szelvénynek), amelyiken az adott 
versenyben hivatalosan elsőnek vagy másodiknak vagy ha megfelelő a lólétszám 
harmadiknak helyezett ló programszáma szerepel. 
 

4. 
 

A HELY fogadás részvételi díja 
 
A HELY fogadásra lovanként feltehető legkisebb összeget (tétek összege) a fogadást szervező 
határozza meg. A tét minimumösszege 200 Ft. Az egyes fogadások esetén az elhelyezhető 
legmagasabb fogadási összeg értéke 17.200 Ft. 
 
Az elhelyezhető fogadások összege a minimum 200 Ft-os alapfogadási egység és a maximum 
17.200 Ft-os fogadási egység között  200 Ft-onként változik (léptetés). 
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         5. 
 
        A HELY fogadás fogadási szelvénye 
 
A fogadás a fogadó és a fogadást szervező között akkor jön létre, ha a fogadó átveszi a 
fogadást szervező alkalmazottjától a fogadási szelvényt.  
 

6. 
 

A HELY fogadások levonás nélküli visszafizetése 
 
A fogadást szervező minden levonás nélkül visszafizeti a feltett fogadások összegeit, ha 
 

a./ a versenyt a hivatalos versenyprogramban kihirdetett lefutásának napján a 
hivatalos befutási sorrend kihirdetése előtt bármely okból megsemmisítették vagy 
érvénytelenítették. 

b./ a hivatalosan indulónak jelzett lovak közül csak négy vagy kevesebb volt 
ténylegesen indultnak tekinthető. 

c./ a fogadásokat technikailag lebonyolító számítógép meghibásodik. 
 
         

7. 
 

A HELY nyeremények átvételének szabálya 
 

A. 
 

A nyereményalap 
 
A HELY nyereményalapot a fogadást szervező a hatályos Sztv. 30/A. § alapján képzi úgy, 
hogy a fogadás nyereményalapja a HELY fogadásra fizetett tétek összessége, melynek 69,4 
%-át nyeremények céljára fordítja. 
 

B. 
 

A nyereményalap felosztása 
 
A HELY fogadásnál az adott versenyben létrehozott nyereményalap alaphelyzetben két illetve 
három nyerőosztályra osztódik a VII/1. pont szerint. 
 
Amennyiben az elsőnek, másodiknak, illetve harmadiknak helyezett lovak közül 
valamelyiken, vagy a három közül kettőn nincs találat, azaz az adott lovat (lovakat), egyetlen 
fogadó sem fogadta HELY-re, abban esetben az adott lóra (lovakra) eső nyereményalap a 
nyerőnek helyezett lovak nyereményalapja között oszlik meg egyenlő arányban. Ugyanez 
vonatkozik holtverseny esetére is. 
 
 
Holtverseny esetén a nyereményalap alábbiak szerint osztódik: 
 
a./ holtverseny az első helyre két ló között 

 
I. A+B  
III. C  
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A nyereményalap háromfelé osztódik. 
  
b./ holtverseny az első helyre három ló között 
 

I. A+B+C 
 
A nyereményalap három felé osztódik még akkor is, ha 5 vagy 6 ténylegesen indult ló 
esetén csak kétfelé osztódna. 

 
c./ holtverseny a második helyre két ló között 
 

I. A 
II. B+C 
 
A nyereményalap három felé osztódik. 
 
A nyereményalap 5 vagy 6 ténylegesen indult ló esetén az alábbiak szerint oszlik meg: 
az A lóra 1/2, a B és C lóra 1/4 -1/4. 

 
d./ holtverseny a második helyre három ló között 

 
I. A 
III. B+C+D 
 
A nyereményalap a következőképpen oszlik meg: az A lóra 1/3 rész, a B, C, és D 
lovakra 2/9 - 2/9 - 2/9 rész. 
 
A nyereményalap 5 vagy 6 ténylegesen indult ló esetén az alábbiak szerint oszlik meg: 
az A lóra 1/2 rész, a B, C, és D lovakra 1/6 - 1/6 - 1/6 rész. 

 
e./ holtverseny a harmadik helyre két ló között 
 

I. A 
II. B 
III. C+D 
 
A nyereményalap a következőképpen oszlik meg: az A lóra 1/3 rész, a B lóra 1/3 rész, 
a C és D lovakra 1/6 - 1/6 rész. 
 
 
  

Ha az adott versenyben a hivatalosan elsőnek másodiknak és harmadiknak helyezett lovakon 
(vagy holtverseny esetén lovakon) nyerő találat nem volt, azaz az adott lovat (lovakat) 
egyetlen fogadó sem fogadta HELY-re, akkor az adott versenyben a fogadó szempontjából 
valamennyi HELY fogadás elveszett. Ebben az esetben az adott verseny HELY fogadás 
nyereményalapja levonás nélkül a következő verseny HELY nyereményalapjához, adott 
versenynapon levő utolsó ügetőverseny esetén a következő ügető versenynap első 
versenyének, utolsó galoppverseny esetén a következő galopp versenynap első versenyének 
HELY nyereményalapjához adódik, növelve annak versenynek a HELY nyereményalapját. 
 
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 
történt nyerő fogadás, akkor az egy év alatt felhalmozott nyereményalap a naptári évet követő 
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második versenynap első versenyében a HELY fogadás nyereményalapjához adódik, növelve 
az adott verseny HELY fogadásának nyereményalapját. 
 
Amennyiben az adott versenyben a HELY fogadásban nyerő találat nem volt, abban az 
esetben az egy év alatt felhalmozódott nyereményalap az Sztv. értelmében a Magyar Államra 
száll. 
   

C. 
 

A nyeremények kiszámítása 
 
Az adott verseny HELY osztalékának kiszámítása a következőképpen történik: 
 

a./ az adott verseny HELY nyereményalapjának összegét felosztják  a VII/7/B 
bekezdésben leírtak szerint (a nyereményalapot a nyerő osztályokra osztják) 

b./ az így kapott összegeket elosztják az adott versenyben az adott lovakra feltett 
HELY fogadások összegével, azaz a nyerőosztályonkénti nyereményalap összegét 
osztják a nyerőosztályonkénti találatok összegével. Tehát a hivatalosan elsőnek 
(másodiknak, harmadiknak) helyezett ló (holtverseny esetén lovak) 
nyereményalapját elosztják a hivatalosan elsőnek (másodiknak, harmadiknak) 
helyezett lóra (holtverseny esetén lovakra) feltett HELY fogadások összegével) 

 
Az így kapott eredmény az osztalék, melyet 200 Ft-os alaptétre vonatkoztatva hirdetnek ki és 
tesznek közzé. 
 

D. 
 

A nyereményalap visszapótlása 
 
Ha az adott verseny során felosztott HELY nyereményalapjának összege közül bármely 
felosztott rész kevesebb, mint a felosztott részhez tartozó hivatalosan első, második vagy 
harmadiknak helyezett lóra (holtverseny esetén lovakra) feltett HELY fogadások összege, 
akkor a fogadást szervező köteles a különbözetet pótolni úgy, hogy a hivatalosan elsőnek, 
másodiknak vagy harmadiknak helyezett lóra (holtverseny esetén lovakra) feltett HELY 
fogadásokat fogadó fogadók legalább a feltett fogadásaik összegét megkapják.     



 23

 
 

VIII. FEJEZET 
 

A HALMOZÁS fogadásban való részvétel részletes szabályai
 

1. 
 

A HALMOZÁS fogadás 
 
A HALMOZÁS fogadásnál a fogadó legalább kettő, de legfeljebb négy verseny hivatalos 
versenyprogramjában hivatalosan indulónak jelzett lovak közül arra fogad, hogy 
 

a./ TÉT HALMOZÁS esetén az általa, az adott versenyekben fogadott lovat az adott 
versenyekben hivatalosan elsőnek 

b./ HELY HALMOZÁS esetén az általa, az adott versenyekben fogadott lovat az 
adott versenyekben hivatalosan elsőnek, másodiknak vagy harmadiknak helyezik. 

 
A HALMOZÁS fogadást a fogadó az adott versenynapon fogadni szándékozott legkisebb 
sorszámú versenyben megjelölt lovával kezdi. 
 
Ha a fogadó ebben a versenyben a TÉT vagy HELY játék szabályai szerint a fogadását 
megnyeri, akkor a fogadás elején feltett fogadási összege a nyereményosztalékkal 
megnövekszik, majd ez az összeg számít fogadási tétként a fogadó által megjelölt soron 
következő (a fogadás szempontjából második) versenyben a fogadó által megjelölt lóra tett 
fogadásban. 
 

2. 
 

A HALMOZÁS fogadás alapfeltétele 
 
A HALMOZÁS fogadást azokban a versenyekben lehet kötni, melyekben: 
 

a./ TÉT HALMOZÁS esetén legalább kettő lovat 
b./ HELY HALMOZÁS esetén legalább 5 lovat jeleztek hivatalosan indulónak. 

 
3. 
 

A HALMOZÁS fogadás eredménye 
 
Az a HALMOZÁS fogadás tekinthető nyerő fogadásnak (fogadási szelvénynek), amelyiken 
az adott versenynapon 
 

a./ TÉT HALMOZÁS esetén a fogadó által kiválasztott versenyekben a hivatalosan 
elsőnek helyezett lovak programszáma  

b./ HELY HALMOZÁS esetén a fogadó által kiválasztott versenyekben a hivatalosan 
elsőnek, másodiknak vagy harmadiknak helyezett lovak programszáma szerepel. 

 
A fogadó elveszti fogadását, ha az általa megnevezett versenyek bármelyikében az általa 
megnevezett ló az általa megnevezett fogadási mód szerint nem bizonyult nyerőnek. 
 
 

 
 

4. 
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A HALMOZÁS fogadás részvételi díja 

 
A HALMOZÁS fogadásra feltehető legkisebb összeget (téteket) a fogadást szervező 
határozza meg. A tét minimumösszege 200 Ft. Az egyes fogadások esetén az elhelyezhető 
legmagasabb fogadási összeg értéke 9800 Ft. 
 
Az elhelyezhető fogadások összege a minimum 200 Ft-os alapfogadási egység és a maximum 
9.800 Ft-os fogadási egység között  200 Ft-onként változik (léptetés). 
 

5. 
 

A HALMOZÁS fogadás fogadási szelvénye 
 
A fogadás a fogadó és a fogadást szervező között akkor jön létre, ha a fogadó átveszi a 
fogadást szervező alkalmazottjától a fogadási szelvényt.  
 

6. 
 

A HALMOZÁS fogadások levonás nélküli visszafizetése 
 
A fogadást szervező minden levonás nélkül visszafizeti a feltett vagy nyereményosztalékkal 
növelt fogadások összegeit, ha 
 

a./ a fogadó által fogadott bármely versenyt a hivatalos versenyprogramban 
kihirdetett lefutásának napján a hivatalos befutási sorrend kihirdetése  előtt 
bármely okból megsemmisítették vagy érvénytelenítették. 

b./ - TÉT HALMOZÁS esetén a hivatalosan indulónak jelzett lovak közül csak egy 
volt ténylegesen indultnak tekinthető. 
- HELY HALMOZÁS esetén a hivatalosan indulónak jelzett lovak közül csak 
négy volt ténylegesen indultnak tekinthető. 

c./ a fogadásokat technikailag lebonyolító számítógép meghibásodik. 
 

7. 
 

A HALMOZÁS nyeremények átvételének szabálya 
 

A. 
 

A nyereményalap 
 
A HALMOZÁS nyereményalapot a fogadást szervező a hatályos Sztv. 30/A. § alapján képzi 
úgy, hogy a fogadás nyereményalapja a HALMOZÁS fogadásra fizetett tétek összessége, 
melynek 69,4 %-át nyeremények céljára fordítja. 
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B. 
 

A nyereményalap felosztása 
 
Mivel a HALMOZÁS fogadás a TÉT illetve a HELY fogadás része így a HALMOZÁS 
fogadási szelvények fogyasztói árából képzett nyereményalap TÉT HALMOZÁS esetén a 
TÉT fogadás nyeremény alapjához, HELY HALMOZÁS esetén a HELY fogadás nyeremény 
alapjához adódik, és a TÉT illetve HELY fogadás szabályai szerint kerül felosztásra, azaz 
 
a./ a nyereményalap felosztása TÉT HALMOZÁSNÁL 
 
Ha az adott versenyben kettő vagy több lovat helyeztek hivatalosan holtversenyben elsőnek, 
akkor a TÉT fogadások adott versenyben létrehozott nyereményalapja kettő vagy több részre 
osztódik.  
 
Ha hivatalosan holtversenyben elsőnek helyezett lovak közül valamelyiken nincs találat, azaz 
az adott lovat egyetlen fogadó sem fogadta TÉT-re, akkor az adott lóra eső nyereményalap a 
fennmaradó, hivatalosan holtversenyben elsőnek helyezett többi ló között oszlik meg egyenlő 
arányban. 
 
Ha az adott versenyben a hivatalosan elsőnek helyezett lovon (vagy holtverseny esetén 
lovakon) nyerő találat nem volt, azaz az adott lovat (lovakat) egyetlen fogadó sem fogadta 
TÉT-re, akkor az adott versenyben a fogadó szempontjából valamennyi TÉT fogadás 
elveszett. Ebben az esetben az adott verseny TÉT fogadás teljes bruttó összege levonás nélkül 
a következő verseny TÉT nyereményalapjához, adott versenynapon levő utolsó ügetőverseny 
esetén a következő ügető versenynap első versenyének, utolsó galoppverseny esetén a 
következő galopp versenynap első versenyének TÉT nyereményalapjához adódik, növelve 
annak a versenynek a TÉT nyereményalapját. 
 
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 
történt nyerő fogadás, akkor az egy év alatt felhalmozott nyereményalap a naptári évet követő 
második versenynap első versenyében a HELY fogadás nyereményalapjához adódik, növelve 
az adott verseny HELY fogadásának nyereményalapját. 
 
Amennyiben az adott versenyben a HELY fogadásban nyerő találat nem volt, abban az 
esetben az egy év alatt felhalmozódott nyereményalap az Sztv.  értelmében a Magyar Államra 
száll. 
  
a./ a nyereményalap felosztása HELY HALMOZÁSNÁL 
 
A HELY fogadásnál az adott versenyben létrehozott nyereményalap alaphelyzetben két- 
illetve háromfelé osztódik. Amennyiben az elsőnek, másodiknak illetve harmadiknak 
helyezett lovak közül valamelyiken, vagy a három közül kettőn nincs találat, azaz az adott 
lovat (lovakat) egyetlen fogadó sem fogadta HELY-re, abban az esetben az adott lóra 
(lovakra) eső nyereményalap a nyerőnek helyezett lovak nyereményalapja között oszlik meg 
egyenlő arányban. Ugyanez vonatkozik holtverseny esetére is. 
 
Holtverseny esetén a nyereményalap alábbiak szerint osztódik: 
 
a./ holtverseny az első helyre két ló között 
 

I. A+B  
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III. C  
 
A nyereményalap három felé osztódik. 

 
 
b./ holtverseny az első helyre három ló között 
 

I. A+B+C 
 
A nyereményalap három felé osztódik még akkor is, ha 5 vagy 6 ténylegesen indult ló 
esetén csak kétfelé osztódna. 

 
c./ holtverseny a második helyre két ló között 
 

I. A 
II. B+C 
 
A nyereményalap három felé osztódik. 
 
A nyereményalap 5 vagy 6 ténylegesen indult ló esetén az alábbiak szerint oszlik meg: 
az A lóra 1/2, a B és C lóra 1/4 -1/4. 

 
d./ holtverseny a második helyre három ló között 
 

I. A 
III. B+C+D 
 
A nyereményalap a következőképpen oszlik meg: az A lóra 1/3 rész, a B, C, és D 
lovakra 2/9 - 2/9 - 2/9 rész. 
 
A nyereményalap 5 vagy 6 ténylegesen indult ló esetén az alábbiak szerint oszlik meg: 
az A lóra 1/2 rész, a B, C, és D lovakra 1/6 - 1/6 - 1/6 rész. 

 
e./ holtverseny a harmadik helyre két ló között 
 

I. A 
II. B 
III. C+D 
 
A nyereményalap a következőképpen oszlik meg: az A lóra 1/3 rész, a B lóra 1/3 rész, 
a C és D lovakra 1/6 - 1/6 rész. 
 

Ha az adott versenyben a hivatalosan elsőnek, másodiknak és harmadiknak helyezett lovakon 
(vagy holtverseny esetén lovakon) nyerő találat nem volt, azaz az adott lovat (lovakat) 
egyetlen fogadó sem fogadta HELY-re, akkor az adott versenyben a fogadó szempontjából 
valamennyi HELY fogadás elveszett. Ebben az esetben az adott verseny HELY fogadás teljes 
bruttó összege levonás nélkül a következő verseny HELY nyereményalapjához, adott 
versenynapon levő utolsó ügetőverseny esetén a következő ügető versenynap első 
versenyének, utolsó galoppverseny esetén a következő galopp versenynap első versenyének 
HELY nyereményalapjához adódik, növelve annak versenynek a HELY nyereményalapját. 
 
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 
történt nyerő fogadás, akkor az egy év alatt felhalmozott nyereményalap a naptári évet követő 
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második versenynap első versenyében a HELY fogadás nyereményalapjához adódik, növelve 
az adott verseny HELY fogadásának nyereményalapját. 
 
Amennyiben az adott versenyben a HELY fogadásban nyerő találat nem volt, abban az 
esetben az egy év alatt felhalmozódott nyereményalap az Sztv.  értelmében a Magyar Államra 
száll. 
 
 

C. 
 

A nyeremények kiszámítása 
  
Az adott HALMOZÁS fogadás nyereményének kiszámítása az alábbi lépésekből áll: 
 

a./ az adott versenynapon a fogadó által meghatározott első versenyben  
HALMOZÁS-ra fogadott fogadásának nyereményosztalékát - attól függően, hogy 
TÉT vagy HELY HALMOZÁS-ról van szó - a TÉT vagy a HELY nyeremények 
kiszámítására érvényes szabályok szerint lehet kiszámítani, azaz:  

 aa./ TÉT HALMOZÁS esetén az adott verseny TÉT 
nyereményosztalékának kiszámítása úgy történik, hogy az adott verseny TÉT 
nyereményalapjának összegét elosztják az adott versenyben hivatalosan elsőnek 
helyezett lóra (holtverseny esetén lovakra) feltett TÉT fogadások (találatok) 
összegével. 
bb./ HELY HALMOZÁS esetén az adott verseny HELY osztalékának 
kiszámítása a következőképpen történik: 
- az adott verseny HELY nyereményalapjának összegét felosztják   
- az így kapott összegeket elosztják az adott versenyben az adott lovakra feltett 
HELY fogadások összegével. (Tehát a hivatalosan elsőnek (másodiknak, 
harmadiknak) helyezett ló (holtverseny esetén lovak) nyereményalapját felosztják 
a hivatalosan elsőnek (másodiknak, harmadiknak) helyezett lóra (holtverseny 
esetén lovakra) feltett HELY fogadások összegével.) 

b./ a kiszámított nyereményosztalék segítségével kiszámolásra kerül a fogadó 
nyereménye az első, általa fogadott versenyben 

c./ a fogadó nyereménye bejátszásra kerül a fogadó által meghatározott, következő 
(második) versenyben a fogadó által meghatározott fogadási módban (TÉT 
HALMOZÁS, HELY HALMOZÁS)  

d./ a második versenyben a nyereményosztalék az a./ pontban leírtak szerint a fogadó 
nyereménye a b./ pont szerint kerül kiszámolásra 

e./ - ha a fogadó nem játszik tovább, (további versenyre az adott fogadásával nem 
fogadott) akkor a d./ pontban kiszámított nyereményét a fogadást szervező 
bármely pénztárában felveheti 
- ha a fogadó tovább játszik, (az adott fogadásával további versenyre vagy 
versenyekre is fogadott) akkor az a./, a b./, a c./ és a d./ pont szerint kell eljárni. 

 
 

D. 
 

A nyereményalap visszapótlása 
 
Ha az adott verseny során felosztott HALMOZÁS fogadás nyereményalapjának összege 
közül bármely felosztott rész kevesebb, mint a felosztott részhez tartozó adott kombinációjú 
fogadások összege, akkor a fogadást szervező köteles a különbözetet pótolni úgy, hogy az 
adott versenyben nyerő kombinációt fogadó fogadók legalább a feltett fogadásaik összegét 
megkapják. 
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IX. FEJEZET 
 

A BEFUTÓ fogadásban való részvétel részletes szabályai
 

1. 
 

A BEFUTÓ fogadás 
 
 
A BEFUTÓ fogadásnál a fogadó arra fogad, hogy a hivatalos versenyprogramban 3 vagy több 
hivatalosan indulónak jelzett és ténylegesen indult ló közül az általa elsőnek fogadott lovat az 
adott futam lefutása után hivatalosan elsőnek, az általa másodiknak fogadott lovat pedig az 
adott futam lefutása után hivatalosan másodiknak helyezik. A fogadónak tehát el kell találnia 
az adott verseny nyerőjét és második helyezettjét. 
             

2. 
 

A BEFUTÓ fogadás alapfeltétele 
 

A BEFUTÓ fogadást azokban a versenyekben lehet kötni, amelyekben legalább 3 lovat 
jeleztek hivatalosan indulónak. 
 
 

3. 
 

A BEFUTÓ fogadás eredménye 
 
Az a BEFUTÓ fogadás tekinthető nyerő fogadásnak (fogadási szelvénynek), amelyiken az 
adott versenyben hivatalosan elsőnek és másodiknak helyezett ló programszáma szerepel 
megfelelő sorrendben. Azaz elsőnek az adott versenyben hivatalosan elsőnek, másodiknak az 
adott versenyben hivatalosan másodiknak helyezett ló programszámának kell szerepelnie. 
 
 

4. 
 

A BEFUTÓ fogadás részvételi díja 
 
A BEFUTÓ fogadásra feltehető legkisebb összeget (tétek összege) a fogadást szervező 
határozza meg. A tét minimumösszege 200 Ft. Az egyes fogadások esetén az elhelyezhető 
legmagasabb fogadási összeg értéke 9.800 Ft. 
 
Az elhelyezhető fogadások összege a minimum 200 Ft-os alapfogadási egység és a maximum 
9.800 Ft-os fogadási egység között 200 Ft-onként változik (léptetés). 
 
 

5. 
 

A BEFUTÓ fogadás fogadási szelvénye 
 
A fogadás a fogadó és a fogadást szervező között akkor jön létre, ha a fogadó átveszi a 
fogadást szervező alkalmazottjától a fogadási szelvényt.  
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6. 
 

A BEFUTÓ fogadások levonás nélküli visszafizetése 
 
A fogadást szervező minden levonás nélkül visszafizeti a feltett fogadások összegeit, ha 
 

a./ a versenyt a hivatalos versenyprogramban kihirdetett lefutásának napján a 
hivatalos befutási sorrend kihirdetése előtt  bármely okból megsemmisítették vagy 
érvénytelenítették. 

b./ a hivatalosan indulónak jelzett lovak közül csak kettő vagy egy volt ténylegesen 
indultnak tekinthető. 

c./ a fogadásokat technikailag lebonyolító számítógép meghibásodik. 
 
 

7. 
 

A BEFUTÓ nyeremények átvételének szabálya 
 

A. 
 

A nyereményalap 
 
A BEFUTÓ nyereményalapot a fogadást szervező a hatályos Sztv. 30/A. § alapján képzi úgy, 
hogy a fogadás nyereményalapja a BEFUTÓ fogadásra fizetett tétek összessége, melynek 
69,4 %-át nyeremények céljára fordítja. 
          

B. 
 

A nyereményalap felosztása 
 
A BEFUTÓ fogadásnál alaphelyzetben egy nyerő osztály van.  
  
Holtverseny esetén a nyereményalap alábbiak szerint osztódik, amennyiben: 
  
a./ holtverseny az első helyre két ló között 
  

I. A+B 
 
A nyereményalap két egyenlő részre osztódik. 

  
b./ holtverseny az első helyre három ló között 
  

I. A+B+C 
 
A nyereményalap hat egyenlőrészre osztódik. 
 

c./ holtverseny a második helyre két vagy három ló között 
 

I. A 
II. B+C+D 
 
A nyereményalap három egyenlő részre osztódik. 
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Ha az adott versenyben a hivatalosan elsőnek másodiknak helyezett lovakon (vagy 
holtverseny esetén lovakon) a BEFUTÓ fogadás feltételei szerint nyerő találat nem volt, azaz 
az adott lovakat egyetlen fogadó sem fogadta BEFUTÓ-ra, akkor az adott versenyben a 
fogadó szempontjából valamennyi BEFUTÓ fogadás elveszett. Ebben az esetben az adott 
verseny BEFUTÓ fogadás nyereményalapja levonás nélkül a következő verseny BEFUTÓ 
nyereményalapjához, adott versenynapon levő utolsó ügetőverseny esetén a következő ügető 
versenynap első versenyének, utolsó galoppverseny esetén a következő galopp versenynap 
első versenyének BEFUTÓ nyereményalapjához adódik, növelve annak versenynek a 
BEFUTÓ nyereményalapját. 
 
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 
történt nyerő fogadás, akkor az egy év alatt felhalmozott nyereményalap a naptári évet követő 
második versenynap első versenyében a HELY fogadás nyereményalapjához adódik, növelve 
az adott verseny HELY fogadásának nyereményalapját. 
 
Amennyiben az adott versenyben a HELY fogadásban nyerő találat nem volt, abban az 
esetben az egy év alatt felhalmozódott nyereményalap az Sztv. értelmében a Magyar Államra 
száll. 
 

C. 
 

A nyeremények kiszámítása 
 
Az adott verseny BEFUTÓ osztalékának kiszámítása a következőképpen történik: 
 

a./ az adott verseny BEFUTÓ nyereményalapjának összegét felosztják  a IX/7/B 
bekezdésben leírtak szerint (a nyereményalapot a nyerő osztályokra osztják) 

b./ az így kapott összegeket elosztják az adott versenyben az adott lovakra feltett 
BEFUTÓ fogadások összegével, azaz a nyerőosztályonkénti nyereményalap 
összegét osztják a nyerőosztályonkénti találatok összegével. 

  
Az így kapott eredmény az osztalék, amelyet 200 Ft-os alaptétre vonatkoztatva hirdetnek ki és 
tesznek közzé. 
 

D. 
 

A nyereményalap visszapótlása 
 
Ha az adott verseny során felosztott BEFUTÓ fogadás nyereményalapjának összege közül 
bármely felosztott rész kevesebb, mint a felosztott részhez tartozó, adott kombinációjú 
fogadások összege, akkor a fogadást szervező köteles a különbözetet pótolni úgy, hogy az 
adott versenyben nyerő kombinációt fogadó fogadók legalább a feltett fogadásaik összegét 
megkapják.        
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X. FEJEZET 
 

A HÁRMAS BEFUTÓ fogadásban való részvétel részletes szabályai
 

1. 
 

A HÁRMAS BEFUTÓ fogadás 
 
 
A HÁRMAS BEFUTÓ fogadásnál a fogadó arra fogad, hogy a hivatalos versenyprogramban 
hivatalosan indulónak jelzett és ténylegesen indult lovak közül az általa elsőnek fogadott lovat 
az adott verseny lefutása után hivatalosan elsőnek, az általa másodiknak fogadott lovat 
hivatalosan másodiknak és az általa harmadiknak fogadott lovat hivatalosan harmadiknak 
helyezik. Azaz a fogadónak el kell találnia sorrendben az adott verseny első, második és 
harmadik helyezettjét. 
 

2. 
 

A HÁRMAS BEFUTÓ fogadás alapfeltétele 
 
A HÁRMAS BEFUTÓ fogadást azokban a versenyekben lehet kötni, amelyekben legalább 4 
lovat jeleztek hivatalosan indulónak. 
 

3. 
 

A HÁRMAS BEFUTÓ fogadás eredménye 
 
Az a HÁRMAS BEFUTÓ fogadás tekinthető nyerő fogadásnak (fogadási szelvénynek), 
amelyiken az adott versenyben hivatalosan elsőnek, másodiknak és harmadiknak helyezett ló 
programszáma szerepel megfelelő sorrendben. Azaz elsőnek az adott versenyben hivatalosan 
elsőnek, másodiknak az adott versenyben hivatalosan másodiknak, harmadiknak az adott 
versenyben hivatalosan harmadiknak helyezett ló programszámának kell szerepelnie. 
 
 

4. 
 

A HÁRMAS BEFUTÓ fogadás részvételi díja 
 
A HÁRMAS BEFUTÓ fogadásra feltehető legkisebb összeget (tétek összege) a fogadást 
szervező határozza meg. A tét minimumösszege 200 Ft. Az egyes fogadások esetén az 
elhelyezhető legmagasabb fogadási összeg értéke 9.800 Ft. 
 
Az elhelyezhető fogadások összege a minimum 200 Ft-os alapfogadási egység és a maximum 
9.800 Ft-os fogadási egység között  200 Ft-onként változik (léptetés). 
 
 

5. 
 

A HÁRMAS BEFUTÓ fogadás fogadási szelvénye 
 
A fogadás a fogadó és a fogadást szervező között akkor jön létre, ha a fogadó átveszi a 
fogadást szervező alkalmazottjától a fogadási szelvényt. 
 
 

6. 
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A HÁRMAS BEFUTÓ fogadások levonás nélküli visszafizetése 

 
A fogadást szervező minden levonás nélkül visszafizeti a feltett fogadások összegeit, ha  
 

a./ a versenyt a hivatalos versenyprogramban kihirdetett lefutásának napján a 
hivatalos befutási sorrend kihirdetése előtt bármely okból megsemmisítették vagy 
érvénytelenítették. 

b./ a hivatalosan indulónak jelzett lovak közül csak három vagy kevesebb volt 
ténylegesen indultnak tekinthető. 

c./ a fogadásokat technikailag lebonyolító számítógép meghibásodik. 
 
 

7. 
 

A HÁRMAS BEFUTÓ nyeremények átvételének szabálya 
 

A. 
 

A nyereményalap 
 
A HÁRMAS BEFUTÓ nyereményalapot a fogadást szervező a hatályos Sztv. 30/A. § alapján 
képzi úgy, hogy a fogadás nyereményalapja a HÁRMAS BEFUTÓ fogadásra fizetett tétek 
összessége, melynek 69,4 %-át nyeremények céljára fordítja. 
 
 

B. 
 

A nyereményalap felosztása 
 
A HÁRMAS BEFUTÓ fogadásnál az adott versenyben létrehozott nyereményalap 
alaphelyzetben egy nyerő osztályból áll. 
 
Holtverseny esetén a nyereményalap alábbiak szerint osztódik: 
 
a./ holtverseny az első helyre két ló között 

  
I. A+B 
III. C 
 
A nyereményalap kettő egyenlő részre oszlik. 

 
b./ holtverseny az első helyre három ló között 
  

I. A+B+C 
 
A nyereményalap hat egyenlő részre oszlik. 

 
c./ holtverseny a második helyre 

  
I. A 
II. B+C+D 
 
A nyereményalap hat egyenlő részre oszlik. 
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d./ holtverseny a harmadik helyre 
  
I. A 
II. B 
III. C+D+E 
 
A nyereményalap három egyenlő részre oszlik. 

 
e./ holtverseny az első és a harmadik helyre 
  

I.  A+B 
III. C+D+E 
 
A nyereményalap hat egyenlő részre oszlik. 

  
 
 
Amennyiben holtverseny esetén a kialakult nyerő kombinációk valamelyikére fogadás nem 
történt, akkor a nem fogadott kombinációra, vagy kombinációkra jutó összeg a fogadott 
kombináció, illetve kombinációk javára esik, és ezek között egyenlő arányban oszlik meg. 
 
Ha az adott versenyben a hivatalosan elsőnek, másodiknak és harmadiknak helyezett lovakon 
(vagy holtverseny esetén lovakon) a HÁRMAS BEFUTÓ fogadás feltételei szerint nyerő 
találat nem volt, azaz az adott lovakat egyetlen fogadó sem fogadta HÁRMAS BEFUTÓ-ra, 
akkor az adott versenyben a fogadó szempontjából valamennyi HÁRMAS BEFUTÓ fogadás 
elveszett. Ebben az esetben az adott verseny HÁRMAS BEFUTÓ fogadás nyereményalapja 
levonás nélkül a következő verseny HÁRMAS BEFUTÓ nyereményalapjához, adott 
versenynapon levő utolsó ügetőverseny esetén a következő ügető versenynap első 
versenyének, utolsó galoppverseny esetén a következő galopp versenynap első versenyének 
HÁRMAS BEFUTÓ nyereményalapjához adódik, növelve annak versenynek a HÁRMAS 
BEFUTÓ nyereményalapját. 
 
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 
történt nyerő fogadás, akkor az egy év alatt felhalmozott nyereményalap a naptári évet követő 
második versenynap első versenyében a HELY fogadás nyereményalapjához adódik, növelve 
az adott verseny HELY fogadásának nyereményalapját. 
 
Amennyiben  az adott versenyben a HELY fogadásban nyerő találat nem volt, abban az 
esetben az egy év alatt felhalmozódott nyereményalap az Sztv.  értelmében a Magyar Államra 
száll. 
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C. 
 

A nyeremények kiszámítása 
 
Az adott verseny HÁRMAS BEFUTÓ osztalékának kiszámítása a következőképpen történik: 
 

a./ az adott verseny HÁRMAS BEFUTÓ nyereményalapjának összegét felosztják  a 
VI/7/B bekezdésben leírtak szerint (a nyereményalapot a nyerő osztályokra 
osztják) 

b./ az így kapott összegeket elosztják az adott versenyben az adott lovakra feltett 
HÁRMAS BEFUTÓ fogadások összegével, azaz a nyerő osztályonkénti 
nyereményalap összegét osztják a nyerő osztályonkénti találatok összegével. 

  
Az így kapott eredmény az osztalék, melyet 200 Ft-os alaptétre vonatkoztatva hirdetnek ki és 
tesznek közzé. 
 
 

D. 
 

A nyereményalap visszapótlása 
 
Ha az adott verseny során felosztott HÁRMAS BEFUTÓ fogadás nyereményalapjának 
összege közül bármely felosztott rész kevesebb, mint a felosztott részhez tartozó, adott 
kombinációjú fogadások összege, akkor a fogadást szervező köteles a különbözetet pótolni 
úgy, hogy az adott versenyben nyerő kombinációt fogadó fogadók legalább a feltett 
fogadásaik összegét megkapják. 
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XI. FEJEZET 
 

A HATOS BEFUTÓ fogadásban való részvétel részletes szabályai 
 
 

1. 
 

A HATOS BEFUTÓ fogadás 
 
A HATOS BEFUTÓ fogadásnál a fogadó arra fogad, hogy a hivatalos versenyprogramban 
hivatalosan indulónak jelzett és ténylegesen indult lovak közül az általa elsőnek fogadott lovat 
az adott verseny lefutása után hivatalosan elsőnek, az általa másodiknak fogadott lovat 
hivatalosan másodiknak, az általa harmadiknak fogadott lovat hivatalosan harmadiknak 
helyezik az általa negyediknek fogadott lovat hivatalosan negyediknek, az általa ötödiknek 
fogadott lovat hivatalosan ötödiknek, az általa hatodiknak fogadott lovat hivatalosan 
hatodiknak helyezik. 
 
Azaz el kell találnia a fogadónak sorrendben az adott verseny első, második, harmadik, 
negyedik, ötödik és hatodik helyezettjét. 
 
 

2. 
 

A HATOS BEFUTÓ fogadás alapfeltétele 
 
A HATOS BEFUTÓ fogadást azokban a fogadást szervező által kijelölt versenyekben lehet 
kötni, amelyekben legalább 12 lovat jeleztek hivatalosan indulónak. 
 
 

3. 
 

A HATOS BEFUTÓ fogadás eredménye 
 
Az a HATOS BEFUTÓ fogadás tekinthető nyerő fogadásnak /fogadási szelvénynek/, 
amelyiken az adott versenyben hivatalosan elsőnek, másodiknak, harmadiknak, negyediknek, 
ötödiknek és hatodiknak helyezett ló programszáma szerepel megfelelősorrendben. Azaz 
elsőnek az adott versenyben hivatalosan elsőnek, másodiknak az adott versenyben hivatalosan 
másodiknak, harmadiknak az adott versenyben hivatalosan harmadiknak, negyediknek az 
adott versenyben hivatalosan negyediknek, ötödiknek az adott versenyben hivatalosan 
ötödiknek, hatodiknak az adott versenyben hivatalosan hatodiknak helyezett ló 
programszámának kell szerepelnie. 
 
 

4. 
 

A HATOS BEFUTÓ fogadás részvételi díja 
 
A HATOS BEFUTÓ fogadásra feltehető legkisebb összege /tétek összege/ a fogadást 
szervező határozza meg, jelenleg 50,- Ft. 
Ez az összeg állandó és minden egyes fogadás 50,- Ft. 
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5. 
 

A HATOS BEFUTÓ fogadás fogadási szelvénye 
 
A fogadás a fogadó és a fogadást szervező között akkor jön létre, ha a fogadó átveszi a 
fogadást szervező alkalmazottjától a fogadási szelvényt.  
A HATOS BEFUTÓ fogadás csak írásban köthető. 
A fogadási szelvény minta a mellékletben található. 
 
 

6. 
 

A HATOS BEFUTÓ fogadások levonás nélküli visszafizetése 
 
A fogadást szervező minden levonás nélkül visszafizeti a feltett fogadások összegeit, ha 
a.) a versenyt a hivatalos versenyprogramban kihirdetett lefutásának napján a hivatalos 

befutási sorrend kihirdetése előtt bármely okból megsemmisítették vagy 
érvénytelenítették. 

b.) A hivatalosan indulónak jelzett lovak közül csak tíz vagy kevesebb volt ténylegesen 
indultnak tekinthető. 

c.) A fogadások technikailag lebonyolító számítógép meghibásodik. 
d.) A kihirdetett hivatalos befutási sorrendben hatnál kevesebb ló programszáma szerepel, 

azaz a versenyintézőség szerint hatnál kevesebb ló fejezte be szabályosan a versenyt. 
 
 

7. 
 

A HATOS BEFUTÓ nyeremények átvételének szabálya 
 
 

A. 
 

A nyereményalap 
 
A HATOS BEFUTÓ nyereményalapot a fogadást szervező a hatályos Sztv.30/A § alapján 
képzi úgy, hogy a fogadás nyereményalapja a HATOS BEFUTÓ fogadásra fizetett tétek 
összessége, melynek 69,4%-át nyeremények céljára fordítja. 
 

B. 
 

A nyereményalap felosztása 
 
A HATOS BEFUTÓ fogadásnál az adott versenyben létrehozott nyereményalap 
alaphelyzetben egy nyerő osztályból áll. 
 

Holtverseny esetén a nyereményalap alábbiak szerint osztódik: 
a.) holtverseny az első helyre két ló között 

I. A+B 
III. C 
IV. D 
V. E 
VI. F 

a nyereményalap kettő egyenlő részre oszlik 
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b.) holtverseny az első helyre három ló között 

I. A+B+C 
IV. D 
V. E 
VI. F 
a nyereményalap hat egyenlő részre oszlik 

c.) holtverseny a második helyre 
I. A 
II. B+C+D 
V. E 
VI. F 
a nyereményalap hat egyenlő részre oszlik 

d.) Holtverseny a hatodik helyre 
I. A 
II. B 
III. C 
IV. D 
V. E 
VI. F+G+H 
a nyereményalap három egyenlő részre oszlik 

e.) Holtverseny az első és a hatodik helyre 
I. A+B 
III. C 
IV. D 
V. E 
VI. F+G+H 
a nyereményalap hat egyenlő részre oszlik 

/A HATOS BEFUTÓ fogadások kombinációi a mellékletben találhatók/ 
 
Amennyiben holtverseny esetén a kialakult nyerő kombinációk valamelyikére fogadás nem 
történt, akkor a nem fogadott kombinációra, vagy kombinációkra jutó összeg a fogadott 
kombináció illetve kombinációk javára esik, és ezek között egyenlő arányban. 
 
Ha az adott versenyben a hivatalosan elsőnek, másodiknak és harmadiknak helyezett lovakon 
/vagy holtverseny esetén lovakon/ HATOS BEFUTÓ fogadás feltételei szerint nyerő találat 
nem volt, azaz az adott lovakat egyetlen fogadó sem fogadta HATOS BEFUTÓ-ra, akkor az 
adott versenyben valamennyi HATOS BEFUTÓ fogadás a fogadó szempontjából elveszett és 
az adott verseny HATOS BEFUTÓ fogadás nyereményalapja levonás nélkül a következő 
verseny HATOS BEFUTÓ nyereményalapjához, adott versenynapon levő utolsó verseny 
esetén, ha az adott verseny ügetőverseny volt, akkor az adott pályán a következő ügető 
versenynap első versenyének, ha galoppverseny volt, akkor az adott pályán a következő 
galopp versenynap első versenyének HATOS BEFUTÓ nyereményalapjához adódik, növelve 
annak versenynek a HATOS BEFUTÓ nyereményalapját. 
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 
történt nyerő fogadás, ekkor a naptári évet követő második versenynap első versenyében a 
HELY fogadás nyereményalapjához adódik az egy év alatt felhalmozott nyereményalap, 
növelve az adott verseny HELY fogadásának nyereményalapját. 
 
Amennyiben az adott versenyben, a HELY fogadásban nyerő találat nem volt, úgy az egy év 
alatt felhalmozódott nyereményalap a TV értelmében a Magyar Államra száll. 
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C. 
 

Nyeremények kiszámítása 
 
Az adott verseny HATOS BEFUTÓ osztalékának kiszámítása a következőképpen történik. 
 

a.) az adott verseny HATOS BEFUTÓ nyereményalapjának összegét felosztják a 
VI/7/B bekezdésben leírtak szerint 
/nyereményalapot a nyerő osztályokra osztják/ 

b.) az így kapott összegeket elosztják az adott versenyben az adott lovakra feltett 
HATOS BEFUTÓ fogadások összegével, azaz a nyerő osztályonkénti 
nyereményalap összegét osztják a nyerő osztályonkénti találatok összegével. 

 
Az így kapott eredmény az osztalék, melyet 50 Ft-os alaptétre vonatkoztatva hirdetnek ki, 
teszik közzé. 
 
 

D. 
 

Nyereményalap visszapótlása 
 
Ha az adott verseny során felosztott HATOS BEFUTÓ fogadás nyereményalapjának összege 
közül bármely felosztott rész kevesebb, mint a felosztott részhez tartozó adott kombinációjú 
fogadások összege, ez esetben a fogadást szervező a különbözetet pótolni tartozik úgy, hogy 
az adott versenyben nyerő kombinációt fogadó fogadók legalább a feltett fogadásaik összegét 
megkapják. 
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XII. FEJEZET 

 
A HÁROM NYERŐ fogadásban való részvétel részletes szabályai

 
1. 
 

A HÁROM NYERŐ fogadás 
 
A HÁROM NYERŐ fogadást kötő fogadó arra fogad, hogy az adott versenynapon, a 
hivatalos versenyprogramban hivatalosan indulónak jelzett lovak közül a fogadást szervező 
által meghatározott három versenyben az általa a három versenyben fogadott lovakat a három 
verseny lefutása után hivatalosan elsőnek helyezik. 
 
A fogadásokat a fogadást szervező által meghatározott legkisebb számú verseny indításáig 
(startjáig) lehet megkötni. 
 
 

2. 
 

A HÁROM NYERŐ fogadás alapfeltétele 
 
A HÁROM NYERŐ fogadást abban a fogadást szervező által meghatározott három 
versenyben lehet kötni, amelyekben legalább kettő lovat jeleztek hivatalosan indulónak. 
 
 

3. 
 

A HÁROM NYERŐ fogadás eredménye 
 
Az a HÁROM NYERŐ fogadás tekinthető nyerő fogadásnak (fogadási szelvénynek), 
amelyiken az adott három versenyben hivatalosan elsőnek helyezett lovak programszámai 
szerepelnek. 
 
 

4. 
 

A HÁROM NYERŐ fogadás részvételi díja 
 
A HÁROM NYERŐ fogadásra feltehető legkisebb összeget (tétek összege) a fogadást 
szervező határozza meg. A tét minimumösszege 200 Ft. Az egyes fogadások esetén az 
elhelyezhető legmagasabb fogadási összeg értéke 9.800 Ft. 
 
Az elhelyezhető fogadások összege a minimum 200 Ft-os alapfogadási egység és a maximum 
9.800 Ft-os fogadási egység között 200 Ft-onként változik (léptetés). 
 
 

5. 
 

A HÁROM NYERŐ fogadás fogadási szelvénye 
 
A fogadás a fogadó és a fogadást szervező között akkor jön létre, ha a fogadó átveszi a 
fogadást szervező alkalmazottjától a fogadási szelvényt.  
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6. 
 

A HÁROM NYERŐ fogadások levonás nélküli visszafizetése 
 
A fogadást szervező minden levonás nélkül visszafizeti a feltett fogadások összegeit, ha 
 

a./ a fogadást szervező által meghatározott három verseny közül bármelyik versenyt a 
hivatalos versenyprogramban kihirdetett lefutásának napján a hivatalos befutási 
sorrend kihirdetése előtt bármely okból megsemmisítették vagy 
érvénytelenítették. 

b./ a fogadást szervező által meghatározott három verseny közül bármelyik 
versenyben a hivatalosan indulónak jelzett lovak közül csak egy volt ténylegesen 
indultnak tekinthető. 

c./ a fogadásokat technikailag lebonyolító számítógép meghibásodik. 
 
 

7. 
 

A HÁROM NYERŐ fogadás nyeremények átvételének szabálya 
 

A. 
 

A nyereményalap 
 
A HÁROM NYERŐ nyereményalapot a fogadást szervező a hatályos Sztv. 30/A. § alapján 
képzi úgy, hogy a fogadás nyereményalapja a HÁROM NYERŐ fogadásra fizetett tétek 
összessége, melynek 69,4 %-át nyeremények céljára fordítja. 
          

B. 
 

A nyereményalap felosztása 
  
Ha az adott három verseny bármelyikében (lehet mind a háromban) kettő vagy több lovat 
helyeztek hivatalosan holtversenyben elsőnek, akkor a HÁROM NYERŐ fogadások adott 
versenyben létrehozott nyereményalapja kettő vagy több részre osztódik. 
     
 
Ha a három verseny bármelyikében a hivatalosan holtversenyben elsőnek helyezett lovak 
közül valamelyiken nincs találat, azaz az adott lovat egyetlen fogadó sem fogadta HÁROM 
NYERŐ-re, akkor az adott lóra eső nyereményalap a fennmaradó, hivatalosan holtversenyben 
elsőnek helyezett többi ló között oszlik meg egyenlő arányban. 
 
Ha a három verseny bármelyikében a hivatalosan elsőnek helyezett lovon (vagy holtverseny 
esetén lovakon) nyerő találat nem volt, azaz az adott lovat (lovakat) egyetlen fogadó sem 
fogadta HÁROM NYERŐ-re, akkor az adott versenyben a fogadó szempontjából valamennyi 
HÁROM NYERŐ fogadás elveszett. Ebben az esetben az adott verseny HÁROM NYERŐ 
fogadás nyereményalapja levonás nélkül a következő versenynap HÁROM NYERŐ fogadás 
nyereményalapjához, ha az adott verseny ügetőverseny volt, akkor a következő ügető 
versenynap, ha galoppverseny volt, akkor a következő galopp versenynap HÁROM NYERŐ 
nyereményalapjához adódik, növelve azoknak a versenyeknek a nyereményalapját. 
 
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 
történt nyerő fogadás, akkor az egy év alatt felhalmozott nyereményalap a naptári évet követő 



 41

második versenynap első versenyében a HELY fogadás nyereményalapjához adódik, növelve 
az adott verseny HELY fogadásának nyereményalapját. 
 
Amennyiben  az adott versenyben a HELY fogadásban nyerő találat nem volt, abban az 
esetben az egy év alatt felhalmozódott nyereményalap az Sztv. értelmében a Magyar Államra 
száll. 
 

C. 
 

A nyeremények kiszámítása 
 
Az adott versenynap HÁROM NYERŐ fogadások nyereményosztalékának kiszámítása úgy 
történik, hogy az adott versenynap HÁROM NYERŐ fogadás nyereményalapjának összegét 
(nyerőosztály) elosztják az adott versenynapon a fogadást szervező által meghatározott három 
versenyben hivatalosan elsőnek helyezett lóra (holtverseny esetén lovakra) feltett HÁROM 
NYERŐ fogadások összegével, azaz a nyerő osztályonkénti nyereményalap összegét osztják a 
nyerő osztályonkénti találatok összegével. 
 
Holtverseny esetén a holtversenyben elsőnek helyezett lovak számának megfelelő nyerő 
osztályra oszlik a nyereményalap és a nyerő osztályonkénti nyereményalap összegét osztják a 
nyerő osztályonkénti (holtversenyben elsőnek helyezett lovakra feltett) találatok összegével. 
 
Az így kapott eredmény az osztalék, melyet 200 Ft-os alaptétre vonatkoztatva hirdetnek ki és 
tesznek közzé  
 

D. 
 

A nyereményalap visszapótlása 
 
Ha az adott versenynap során létrejött HÁROM NYERŐ fogadások nyereményalapjának 
összege kevesebb, mint az adott versenyben a fogadók által, a három versenyben hivatalosan 
elsőnek helyezett lóra feltett HÁROM NYERŐ fogadások összege, akkor a fogadást szervező 
köteles a különbözetet pótolni úgy, hogy a hivatalosan elsőnek helyezett lovakra feltett 
HÁROM NYERŐ fogadásokat fogadó fogadók legalább a feltett fogadásaik összegét 
megkapják. 
 
Ez a szabály vonatkozik a hivatalosan holtversenyben elsőnek helyezett valamennyi ló esetére 
is. 
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XIII. FEJEZET 
 

Az ÖT NYERŐ fogadásban való részvétel részletes szabályai
 

1. 
 

Az ÖT NYERŐ fogadás 
 
Az ÖT NYERŐ fogadást kötő fogadó arra fogad, hogy az adott versenynapon, a hivatalos 
versenyprogramban hivatalosan indulónak jelzett lovak közül a fogadást szervező által 
meghatározott öt versenyben az általa az öt versenyben fogadott lovakat az adott öt verseny 
lefutása után hivatalosan elsőnek helyezik. 
 
A fogadásokat a fogadást szervező által meghatározott legkisebb számú verseny (jelenleg 3. 
verseny) indításáig (startjáig) lehet kötni. 
 
 

2. 
 

Az ÖT NYERŐ fogadás alapfeltétele 
 
Az ÖT NYERŐ fogadást abban, a fogadást szervező által versenynaponként meghatározott öt 
versenyben lehet kötni, melyekben legalább kettő lovat jeleztek hivatalosan indulónak. 
 
 

3. 
 

Az ÖT NYERŐ fogadás eredménye 
 
Az az ÖT NYERŐ fogadás tekinthető nyerő fogadásnak (fogadási szelvénynek), amelyiken 
az adott öt versenyben hivatalosan elsőnek helyezett lovak programszámai szerepelnek. 
 
 

4. 
 

Az ÖT NYERŐ fogadás részvételi díja 
 
Az ÖT NYERŐ fogadásra feltehető legkisebb összeget (tétek összege) a fogadást szervező 
határozza meg. A tét minimumösszege 200 Ft. Az egyes fogadások esetén az elhelyezhető 
legmagasabb fogadási összeg értéke 9.800 Ft. 
 
Az elhelyezhető fogadások összege a minimum 200 Ft-os alapfogadási egység és a maximum 
9.800 Ft-os fogadási egység között 200 Ft-onként változik (léptetés). 
 
 

5. 
 

Az ÖT NYERŐ fogadás fogadási szelvénye 
 
A fogadás a fogadó és a fogadást szervező között akkor jön létre, ha a fogadó átveszi a 
fogadást szervező alkalmazottjától a fogadási szelvényt.  
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6. 
 

Az ÖT NYERŐ fogadások levonás nélküli visszafizetése 
 
A fogadást szervező minden levonás nélkül visszafizeti a feltett fogadások összegeit, ha 
 

a./ a fogadást szervező által meghatározott öt verseny közül bármelyik versenyt a 
hivatalos versenyprogramban kihirdetett lefutásának napján a hivatalos befutási 
sorrend kihirdetése előtt bármely okból megsemmisítették vagy 
érvénytelenítették. 

b./ a fogadást szervező által meghatározott öt verseny közül bármelyik versenyben a 
hivatalosan indulónak jelzett lovak közül csak egy volt ténylegesen indultnak 
tekinthető. 

c./ a fogadásokat technikailag lebonyolító számítógép meghibásodik. 
 
 

7. 
 

Az ÖT NYERŐ fogadás nyeremények átvételének szabálya 
 

A. 
 

A nyereményalap 
 
Az ÖT NYERŐ nyereményalapot a fogadást szervező a hatályos Sztv. 30/A. § alapján képzi 
úgy, hogy a fogadás nyereményalapja az ÖT NYERŐ fogadásra fizetett tétek összessége, 
melynek 69,4 %-át nyeremények céljára fordítja. 
 
      B. 
 
    A nyereményalap felosztása  
  
Ha az adott öt verseny bármelyikében (lehet mind az ötben) kettő vagy több lovat helyeztek 
hivatalosan holtversenyben elsőnek, akkor az ÖT NYERŐ fogadások adott versenyben 
létrehozott nyereményalapja kettő vagy több részre osztódik. 
 
 
Ha az öt verseny bármelyikében a hivatalosan holtversenyben elsőnek helyezett lovak közül 
valamelyiken nincs találat, azaz az adott lovat egyetlen fogadó sem fogadta ÖT NYERŐ-re, 
akkor az adott lóra eső nyereményalap a fennmaradó, hivatalosan holtversenyben elsőnek 
helyezett többi ló között oszlik meg egyenlő arányban. 
 
Ha az öt verseny bármelyikében a hivatalosan elsőnek helyezett lovon (vagy holtverseny 
esetén lovakon) nyerő találat nem volt, azaz az adott lovat (lovakat) egyetlen fogadó sem 
fogadta ÖT NYERŐ-re, akkor a fogadó szempontjából az adott versenyben valamennyi ÖT 
NYERŐ fogadás elveszett. Ebben az esetben az adott verseny ÖT NYERŐ fogadás 
nyereményalapja levonás nélkül a következő versenynap ÖT NYERŐ nyereményalapjához, 
ha az adott verseny ügetőverseny volt, akkor a következő ügető versenynap, ha galoppverseny 
volt, akkor a következő galopp versenynap ÖT NYERŐ nyereményalapjához adódik, növelve 
azoknak a versenyeknek a nyereményalapját. 
 
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 
történt nyerő fogadás, akkor az egy év alatt felhalmozott nyereményalap a naptári évet követő 
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második versenynap első versenyében a HELY fogadás nyereményalapjához adódik, növelve 
az adott verseny HELY fogadásának nyereményalapját. 
 
Amennyiben az adott versenyben a HELY fogadásban nyerő találat nem volt, abban az 
esetben az egy év alatt felhalmozódott nyereményalap az Sztv. értelmében a Magyar Államra 
száll. 
  

C. 
 

A nyeremények kiszámítása 
 
Az adott versenynap ÖT NYERŐ fogadások nyereményosztalékának kiszámítása úgy 
történik, hogy az adott versenynap ÖT NYERŐ nyereményalapjának összegét (nyerő osztály) 
elosztják az adott versenynapon a fogadást szervező által meghatározott öt versenyben 
hivatalosan elsőnek helyezett lóra (holtverseny esetén lovakra) feltett ÖT NYERŐ fogadások 
összegével, azaz a nyerő osztályonkénti nyereményalap összegét osztják a nyerő 
osztályonkénti találatok összegével. 
 
Holtverseny esetén a holtversenyben elsőnek helyezett lovak számának megfelelő nyerő 
osztályra oszlik a nyereményalap és a nyerő osztályonkénti nyereményalap összegét osztják a 
nyerő osztályonkénti (holtversenyben elsőnek helyezett lovakra feltett) találatok összegével. 
 
Az így kapott eredmény az osztalék, melyet 200 Ft-os alaptétre vonatkoztatva hirdetnek ki és 
tesznek közzé. 
 

D. 
 

A nyereményalap visszapótlása 
 
Ha az adott versenynap során létrejött ÖT NYERŐ fogadások nyereményalapjának összege 
kevesebb mint az adott versenyben a fogadók által, az öt versenyben hivatalosan elsőnek 
helyezett lóra feltett ÖT NYERŐ fogadások összege, akkor a fogadást szervező köteles a 
különbözetet pótolni úgy, hogy a hivatalosan elsőnek helyezett lovakra feltett ÖT NYERŐ 
fogadásokat fogadó fogadók legalább a feltett fogadásaik összegét megkapják. 
 
Ez a szabály vonatkozik a hivatalosan holtversenyben elsőnek helyezett valamennyi ló esetére 
is. 
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XIV. FEJEZET 
 

Záró rendelkezések
 

1. 
 

Illetékesség 
 
Minden olyan kérdésben, amelyről a jelen Részvételi Szabályzat nem rendelkezik, a 
szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény, a Törvény felhatalmazás 
alapján, a szerencsejáték szervezéséről, valamint a lóversenyfogadás szabályairól 
mindenkor hatályos végrehajtási rendeletek, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. 
 
A Részvételi Szabályzat értelmezése a fogadást szervező ügyvezető igazgatójának 
hatáskörébe tartozik. 
 
Az esetleges módosításra a Szerencsejáték Felügyelet felé a fogadást szervező ügyvezető 
igazgatója tehet javaslatot. 
 

2. 
 

Panaszok bejelentése 
 
A fogadó a fogadást szervező működését kifogásoló, de nyereményigényt nem érintő, illetve a 
fogadást szervező alkalmazottjainak viselkedése elleni panaszait a fogadást szervező 
ügyvezető igazgatójánál jelentheti be szóban vagy írásban. 
 
A fogadást szervező ügyvezető igazgatója a panaszt köteles harminc napon belül kivizsgálni 
és a vizsgálat eredményéről a panaszt tevő fogadót tájékoztatni. 
 

3. 
 

Rendzavarás 
 
A fogadást szervezőnek jogában áll az olyan személyek fogadását visszautasítani, akik a 
fogadást szervezőt működésében zavarják, illetve a többi fogadóval vagy a fogadást szervező 
alkalmazottjával szemben garázda módon viselkednek. 
 
A garázdaság, rendbontás súlyosabb eseteiben az illető személyt a fogadást szervező 
ügyvezető igazgatója a fogadást szervező által üzemeltetett fogadóhelyekről kitilthatja. 
 

4. 
 

A fogadást szervező  székhelye 
 

MAGYAR LÓVERSENYFOGADÁST SZERVEZŐ Kft. 
 

( az éppen aktuális cím) 
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5. 
 

Hatályosság 
 
A Részvételi Szabályzat az SZF jóváhagyó engedélyével együtt érvényes és az SZF 
engedélyben meghatározott időponttól hatályos. 
 
 
 
Budapest, 2006 október 30. 
 


