
2013: új fogadási rendszer Magyarországon
A tervek szerint, január végéig minden mûszaki és jogi

akadály elhárul, így az ügetõszezonnal együtt a vadonatúj
francia lóverseny fogadási rendszer is elindul hazánkban. A
több mint 20 éve vásárolt ausztrál TAB rendszer cseréje,
több mint idõszerû volt, nem csak a technikai fejlõdés, de
gazdasági okok is motiválták a Magyar Fogadásszervezõ
Kft.-t, amikor közbeszerzési pályázatot írt ki, amit a világ
egyik legnagyobb cége a PMC nyert meg. Mitõl lesz más az
új rendszer, mire számíthatnak a fogadók, mennyire változ-
nak a játékok?

- A mûszaki hátterének köszönhetõen a jövõben sokkal
gyorsabban, egyszerûbben és olcsóbban lehet országos
hálózatot építeni.

- A jelenleginél nagyobb a játékok palettája, a hagyomá-
nyos fogadási típusok mellett újakat is kínálhat a fogadás-
szervezõ.

- A jelenleg mûködõ rendszerhez képest, egyes játéktípu-
soknál, többféle variációra is osztalékot fizet a Totalizatõr,
éppen ezért a jövõben, a fogadószelvényeket érdemes
megtartani és leellenõriztetni, hogy nyert-e.

- A Fogadásszervezõ futamonként határozza meg, hogy a
kötelezõen elõírt alapjátékok (Tét, Hely, Befutó, Hármas be-
futó) mellett milyen játékokat kínál a fogadóknak.

- Tökéletesen kezeli a kártyás fogadást is a hagyományos
bemondás mellett, így jelentõsen felgyorsulhat a játék gyor-
sasága, aminek kiemelt napokon lehet jelentõsége.

- A játékosok a korábbinál sokkal több információt kaphat-
nak a fogadások állásáról az esetleges osztalékokat mutató
monitorok segítségével.

- Párhuzamosan több pályát tud egyszerre kezelni, meg-
szûnik a hazai és külföldi futamok egymásra csúszása.

- Az osztalékszámítás teljesen automatikus és gyorsabb,
így a versenyszervezés is felgyorsulhat, aminek az ügetõn
lehet jelentõsége.

- A kombinációs játékoknál a 200 forintos alaptétért több
variációt is játszhatnak a fogadók.

- A rendszer szoftver háttere folyamatosan fejleszthetõ, az
internetes fogadást is tudja a jövõben kezelni.

- A rendszer csatlakoztatható a francia fogadási rendszer-
hez, így a törvényi feltételek teljesülése esetén a magyar fo-
gadók is lehetõséget kapnak a nagy nyereményeket kínáló
francia közös nyereményalaphoz.

Természetesen az új rendszerhez, új Játékterv és Rész-
vételi Szabályzat is kidolgozásra került, utóbbiból olvashat-
nak rövid kivonatot, némi magyarázó szöveggel.

Fogadási módok
A totalizatõr rendszerû lóversenyfogadásoknál a Foga-

dásszervezõ az alábbi fogadási formákat üzemelteti: Tét,
Hely, Befutó, Hármas befutó, Befutó tét, Befutó hely, 2 a
4-bõl, Hármas, Négyes +, Ötös, Multi.

A négy alapjáték, a Tét, a Hely, a Befutó és a Hármas be-
futó fogadások szinte teljesen hasonlóak a korábban meg-
szokottakhoz, annyi különbséggel, hogy a Befutónál és a
Hármas befutónál, ha nincs találat a pontos befutási sor-
rendre, a számítógép különbözõ variációkat keres, amelyre
osztalékot fizet. Amennyiben egyik, elõre meghatározott va-
riációban sincs találat, a feltett pénzekbõl a Fogadásszerve-

zõ jackpot-ot képez, csakúgy, mint az egyszerû játékoknál.
Új játéktípusok, melyekre a Fogadásszervezõ, elõre

megjelölt futamokban szervez fogadásokat:
A BEFUTÓ TÉT fogadás
A BEFUTÓ TÉT fogadás egy versenyben két

lóra történik. A fogadó arra fogad, hogy az általa
elsõnek fogadott lovat a versenyben elsõnek, vagy második-
nak, és a másodiknak fogadott lovat pedig elsõnek vagy má-
sodiknak fogják hivatalosan helyezni (azaz a fogadónak el
kell találnia az adott verseny nyerõjét és második helyezett-
jét, sorrendtõl függetlenül).

A játék 3 ténylegesen indult ló esetén játszható.
A BEFUTÓ HELY fogadás
A BEFUTÓ HELY fogadás egy versenyben

két lóra történik. A BEFUTÓ HELY fogadás ak-
kor nyer, ha mindkét kiválasztott ló a verseny elsõ három he-
lyén belül végez.

A játék 4 ténylegesen indult ló esetén játszható.
A HÁRMAS fogadás
A HÁRMAS fogadásnál egy adott versenyben

három lovat kell megjátszani, helyezési sor-
rendjük meghatározása nélkül.

A HÁRMAS fogadás akkor nyer, ha a kiválasztott három
ló, helyezési sorrendjüktõl függetlenül, a verseny elsõ három
helyén végez.

A játék 4 ténylegesen indult ló esetén játszható.
A 2 a 4-bõl fogadás
A „2 a 4-bõl” fogadásnál egy adott versenyben

két lovat kell megjátszani. A „2 a 4-bõl” fogadás
akkor nyer, ha mindkét kiválasztott ló a verseny elsõ négy
helyén belül végez.

A játék 5 ténylegesen indult ló esetén játszható.
A NÉGYES + fogadás
A „NÉGYES +” fogadásnál egy adott verseny-

ben négy lovat kell helyezési sorrendjük szerint
megjátszani.

A „NÉGYES +” fogadás akkor nyer, ha a négy kiválasztott
ló közül legalább három, a verseny elsõ három helyezettje
között fut be.

A fogadásra „pontos helyezési sorrendnek megfelelõ
NÉGYES +” nyeremény fizetendõ, ha a négy kiválasztott ló a
verseny elsõ négy helyezettjeként fut be, és ha a négy kivá-
lasztott ló fogadó által meghatározott helyezési sorrendje
megegyezik a verseny hivatalos helyezési sorrendjével.

A fogadásra „nem pontos helyezési sorrendnek megfelelõ
NÉGYES +" nyeremény, ún. „alapnyeremény” fizetendõ, ha
a négy ló fogadó által meghatározott helyezési sorrendje
nem egyezik meg a verseny hivatalos helyezési sorrendjé-
vel.

Ezenkívül „BÓNUSZ 3” nyeremény fizetendõ minden
olyan négy lóból álló kombinációra, amely tartalmazza a ver-
seny elsõ három helyezettjét, az adott három ló fogadó által
meghatározott egymáshoz viszonyított helyezési sorrendjé-
tõl függetlenül.

A játék 10 ténylegesen indult ló esetén játszható.
Az ÖTÖS fogadás
Az ÖTÖS fogadásnál egy adott versenyben öt

lovat kell megjátszani, helyezési sorrendjüket is
meghatározva.

Az ÖTÖS fogadás akkor tekinthetõ nyerõnek, ha az öt ki-



választott ló közül, legalább három a verseny elsõ három he-
lyén ér célba.

A fogadásra „pontos helyezési sorrendnek megfelelõ
ÖTÖS” nyeremény fizetendõ, ha az öt kiválasztott ló a ver-
seny elsõ öt helyén végez, és, ha az öt kiválasztott ló fogadó
által meghatározott helyezési sorrendje megegyezik a ver-
seny hivatalos helyezési sorrendjével.

A fogadásra „nem pontos helyezési sorrendnek megfelelõ
ÖTÖS” nyeremény, ún. „alapnyeremény” fizetendõ, ha az öt
kiválasztott ló fogadó által meghatározott helyezési sorrend-
je nem egyezik meg a verseny tényleges helyezési sorrend-
jével.

Ezenkívül „BÓNUSZ 4” nyeremény fizetendõ minden
olyan öt lóból álló kombinációra, amely tartalmazza a ver-
seny elsõ négy helyezettjét, az adott négy ló fogadó által
meghatározott egymáshoz viszonyított helyezési sorrendjé-
tõl függetlenül.

Hasonlóképpen, „BÓNUSZ 3” nyeremény fizetendõ min-
den olyan öt lóból álló kombinációra, amely tartalmazza a
verseny elsõ három helyezettjét, az adott három ló fogadó
által meghatározott egymáshoz viszonyított helyezési
sorrendjétõl függetlenül.

A MULTI fogadás
A MULTI fogadásnál egy adott versenyben

négy, öt, hat vagy hét lovat kell helyezési sor-
rendjük nélkül megjátszani.

A MULTI fogadás akkor tekinthetõ nyerõnek, ha a négy ki-
választott ló mindegyike, vagy a választott számú lovak kö-
zül négy, a verseny elsõ négy helyezettjeként végez, függet-
lenül azok helyezési sorrendjétõl.

A fogadók MULTI fogadásaikat a következõ egyszeri kom-
binációk formájában köthetik meg:

négy lóra MULTI 4 fogadásban;
öt lóra MULTI 5 fogadásban;
hat lóra MULTI 6 fogadásban;
hét lóra MULTI 7 fogadásban;
Természetesen a legnehezebb 4 lóból eltalálni az elsõ 4

helyezettet, így ekkor fizet a legjobban a MULTI, míg a legki-
sebb osztalék akkor várható, amikor 7 lóból találjuk el az
elsõ négyet.

A játék 12 ténylegesen indult ló esetén játszható.
Nem induló lovak
A kombinációs fogadásoknál a játékosoknak, amennyiben

olyan tikett van a kezükben, amelyiken lejelentett ló van, a

fogadás nem vész el, hanem játékban marad, és egy „ala-
csonyabb fogadási formába” kerül át, így megmarad az
esély a nyerésre, ezen esetekben a Totalizatõr ún. „speciális
osztalékot” fizet.

A start pillanatáig természetesen van lehetõség tikett
visszaváltásra, a pontos szabályokról a Részvételi Szabály-
zat rendelkezik.

A fogadásokra feltehetõ legkisebb összeg
Minden fogadási formánál, az alaptét 200 Ft, mely 200

Ft-os lépésenként növelhetõ.
A BEFUTÓ, BEFUTÓ TÉT, BEFUTÓ HELY, HÁRMAS

BEFUTÓ, HÁRMAS, NÉGYES+, ÖTÖS, 2 a 4-bõl és a
MULTI fogadási formák esetében lehetõség van a Flexi for-
mula alkalmazására. A Flexi formula a megjátszott alaptétet
csökkenti.

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

kombinációs
fogadószelvény értékének el kell érnie a fogadószelvény

minimum árát, tehát a fogadószelvénynek minimum 2 foga-
dási kombinációt kell tartalmaznia.

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

kombinációs
fogadószelvény értékének el kell érnie a fogadószelvény

minimum árát, tehát a fogadószelvénynek minimum 4 foga-
dási kombinációt kell tartalmaznia.

Számítógéppel segített fogadás (Smart)
A fogadóhelyeken lehetõség van a fogadást lebonyolító

számítógépes rendszer által segített fogadások megkötésé-
re.

Ebben az esetben, egy adott fogadástípusra a fogadáso-
kat, részben vagy egészben, a fogadásokat lebonyolító szá-
mítógépes rendszer adja meg. Ezt a rendszer, az adott fu-
tamban, a fogadók által addig megkötött azonos típusú
fogadások alapján választja ki.

Tartalék ló használata
A fogadóknak, lehetõségük van néhány olyan fogadási

forma esetében, amelyek esetében a szabályzat erre lehe-
tõséget nyújt, a fogadásukat alkotó lovak kijelölésén kívül,
tartalék ló kijelölésére is.

Amennyiben a fogadó a fogadástámogató rendszer segít-
ségével köt fogadást, fogadása automatikusan tartalmazza
egy tartalék ló kijelölését.


