
 

 

 

CASINO WIN GYŐR 

 

   RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT 
 

 

1 A KASZINÓ NYITVATARTÁSI IDEJE  

 

A játékkaszinó nyitvatartási ideje: 11.00-23.00. A kaszinóban található (a 2. pontban felsorolt) játékok játszására alkalmas asztalok minden nap 15.00-23.00 óráig 

tartanak nyitva. Az asztalok nyitásáról és zárásáról minden esetben a Management dönt.  

A játékkaszinóban érvényesített játéknap kezdete 09.00 óra, zárása a következő naptári nap 08.59.59.  

 

2 A KASZINÓBAN JÁTSZHATÓ EGYES JÁTÉKOK SZABÁLYAINAK LEÍRÁSA: 

 

• Amerikai rulett, 

• Black Jack, 

• Punto Banco (Baccara), 

• Ultimate Texas Hold’em Póker 

• No Limit Texas Hold’em Póker verseny játék 

• Omaha Hold’em Póker verseny játék 

• Öt lapos Omaha Hold’em Póker verseny játék 

• CrazyPineapple Póker verseny játék 

• Texas Hold’em készpénzes játék 

• Omaha Hold’em készpénzes játék 

• Pénznyerő automaták 

 

Amerikai Rulett:  Az amerikai rulett keréken 37 szám található (0-tól 36-ig.). A játékosok a zsetonjaikat egy meghatározott számra, vagy számkombinációra 

tehetik fel. 

Az amerikai rulett játékhoz kétféle zseton használható: Értékkel jelzett zsetonok. Ezek a zsetonok a rajtuk feltüntetett értéken vesznek részt a játékban, és a rajtuk 

feltüntetett értéken pénzre visszaválthatóak a kijelölt pénztárban. 

Értékjelzés nélküli zsetonok (színzsetonok). Ezeken a zsetonokon az érték nincs előre feltüntetve, a zsetonok értéke attól függ, hogy az adott játékban a játékosnál 

milyen értéket kap. A színzseton értéke az adott asztalnál használt minimum és maximum érték között lehet. Az asztalnál minden esetben jól látható helyen fel 

van  tüntetve a tehető minimum és maximum tétek értéke. A színzsetonok értéke a játék megkezdésekor mindig megegyezik az asztalnál játszható minimum tét 

összegével. A színzsetonok jelölése asztalonként eltérő, azok csak azon az asztalon érvényesek, ahol rendszeresítve vannak. 

A játékban az alábbi lehetőségek játszhatók meg az alábbi nyerési arányokkal: 

 

a) 18 szám 1:1 nyerési aránnyal 

• 1-18, vagy 19-36, 

• páros vagy páratlan, 

• piros vagy fekete. 

b) 12 szám 2:1 nyerési aránnyal 

• tucat: 1-12, vagy 13-24, vagy 25-36, 

• oszlopok: első, második vagy harmadik 

c) 6 szám együttesen 5:1 nyerési aránnyal 

• Six-Line 

d) 4 szám együttesen 8:1 nyerési aránnyal 

• Corner 

e) 3 szám együttesen 11:1 nyerési aránnyal 

• Street 

f) 2 szám együttesen 17:1 nyerési aránnyal 

• Split 

g) 1 meghatározott szám 35:1 nyerési aránnyal 

• Straight up 

 

 

Black Jack:  A Black Jack nevű játékot 6 csomag 52 lapos francia kártyával kell játszani. A játék célja az, hogy a játékos a 21-es összértékhez minél közelebb 

kerüljön kettő vagy több kártya felhasználásával anélkül, hogy lapjainak összértéke meghaladná a 21-et. 

 A kártyák értékei a következők: 

• Ász 1 vagy 11, a játékos választása szerint. Ha az ász a dealernél van, annak értéke 11, kivéve, ha ezzel a nála lévő kártyák összértéke a 21-et 

meghaladná. 

• Az ábrás kártyák értéke 10. 

• Minden más kártyát a rajta feltüntetett értéken kell figyelembe venni. 

 

Minden asztalon hét téthely van. Minden téthelynél egy vagy több játékos játszhat, azonban a több játékos által tett tétek összege az adott téthelyen nem haladhatja 

meg az adott asztalnál egy téthelyre megállapított maximum tét mértékét. Egy játékos több téthelyen is játszhat azonos időben. Ha csak egy játékos van az 

asztalnál, akkor legkevesebb két téthelynek kell a játékban részt vennie. 

 

2.1.1 Black Jack Jackpot 
 
A Játékos Ász-Király Suited (egyszínű) & Dealer Ász-Király” jackpot egy opcionális tét, melyet a Black Jack asztalokon lehet megtenni. Az asztalon külön téthely van 
a Játékos Ász-Király Suited & Dealer Ász-Király jackpot tét részére. A játékosok az Ász-Király Suited & Dealer Ász-Király téttel az adott téthelyre kapott első két 
kártya, valamint az osztó két kártyájának kombinációjára fogadnak. 
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Részletszabályok: 
A játékosnak kötelezően játszania kell a BlackJack alaptétet, hogy a Black Jack Jackpot játékban részt vehessen. A játékos kizárólag a saját téthelyéhez tartozó Black 
Jack alaptéthez tartozó játékhelyére tehet jackpot tétet, más játékos által birtokolt jackpot játékhelyre nem. 
A Jackpot játék tétje kizárólag 500 forint, a tétet csak az első lap leosztása előtt lehet megtenni. 
A Jackpot tét nyerő kombinációi kizárólag a játékos első két kártyájára, valamint a legmagasabb jackpot nyeremény a játékos és a dealer első két kártyájára a 
vonatkozik. 
A nyerő kombináció a játékos első 2 kártyájából kerül megállapításra (kivétel a legmagasabb Jackpot kombináció, melyhez a Dealer első 2 kártyája is szükséges). 
A 100% Jackpot kifizetéshez a „Játékos Ász-Király Suited (egyszínű) & Dealer Ász-Király” kombináció szükséges. 
Ha egy játékosnak az asztalnál a legmagasabb („Játékos Ász-Király Suited & Dealer Ász-Király”) jackpot kombinációja van, akkor (még ha nem is helyezett tétet a 
jackpot téthelyre), a többi jackpot tétet játszó játékos egyenként megnyeri az Envy jackpot összegét. 
A Jackpot kifizetések a többi téttel együtt játékosonként jobbról balra (és utoljára) történnek. 
A lehetséges kombinációk közül csak a legmagasabb értékű kerül kifizetésre. 
Ha egy asztalnál ugyanabban a játékban több Jackpotkombináció kerülne kiosztásra, akkor a Jackpot összeg megosztásra kerül a nyertesek között. Ebben az esetben 
viszont az Envy jackpot kifizetések többszörösen kerülnek kifizetésre. 
Amennyiben a jackpot rendszer elromlik, akkor a játék a jackpot tét nélkül, az adott játék rendes szabályai szerint folyik tovább. A hiba észlelését követően a 
nyilvántartott jackpot összeg elkülönítésre kerül, az adott játéknapon további téteket a jackpot játékhelyre nem lehet felhelyezni. A jackpot rendszert a hiba 
elhárításáig szüneteltetjük és amikor a rendszer üzembiztos akkor az elkülönített jackpot összeg (mint induló összeg) felhasználásával újraindítjuk. 
 
A Jackpot nyeremény képzésének módja: 
 
A Jackpot induló összegét, amely 500.000 Forint, a játék indulásánál a kaszinó biztosítja. 
 
Minden egyes megtett jackpot tét után a Jackpot összege a tét 25%-val automatikusan növekszik (tehát egy 500 forintos tét esetében a Jackpot összege 125 forinttal 
növekszik, ebből 112,50 Ft azonnal felíródik a jackpot összeghez, a maradék 12,5 Ft pedig a jackpot tartalékba kerül (Hidden Jackpot), amely a következő Jackpot 
kifizetésekor automatikusan az induló összeghez adódik. 
A jackpot téthelyre helyezett tétet a játékasztalba épített érzékelő felismeri, majd az elektronikus jackpot kijelzőn a jackpot tétként felhelyezett tét jackpot 
növekményét azonnal a megnyerhető jackpot összeghez göngyöli.  
Az aktuálisan megnyerhető jackpot összeget az elektronikus jackpot kijelző azonnal megjeleníti. A jackpot kijelzőt, valamint az azon megjelenő jackpot összeg aktuális 
állása folyamatos, fokozott kamera felügyelet alá vonjuk. 
 
A Jackpot kifizetései a következők: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A jackpot nyeremény nyilvántartása: 
 
A jackpot halmozódását a kaszinó játéknaponként nyilvántartja. 
A jackpot vesztes tétek minden esetben levétel után a floatba kerülnek, így azok az asztal Table audit Revenue nyilvántartásban növelő tételként jelentkeznek. 
 
Tehát a 25%-os, valamint a 75%-os rész is a floatba kerül, így azok az asztal napi eredményét növelik, adóalapot növelő tételként a tiszta játékbevétel részét képezi. 
 
A jackpot növekmény nyilvántartásáról elektronikus nyilvántartást készítünk melyben feltüntetjük, a játéknap dátumát, az előző játéknapról áthozott jackpot alapot, a 
napi növekményt, a jackpot tartalék összegét, valamint a következő játéknap kezdő jackpot értékét. 
Továbbá a kaszinó a Jackpotot csökkentő kifizetésekről is elektronikus nyilvántartás nyomtat, a nyilvántartás tartalmazza a kifizetés dátumát, idejét, helyét, a kifizetés 
összegét, valamint a nyerő kombinációt. 
 
A nyilvántartás a napi adatszolgáltatás részét képezi. 
 
A Jackpot nyeremények kifizetése minden esetben az adott játékasztalnál történik. Ha az adott asztal értékzsetonjainak összege nem fedezi a Jackpot értékét, akkor a 
zsetonpénztár dotációval látja el az asztalt. 
 
A jackpot játékban ajándékzsetonok nem használhatóak fel. 
 
Egy Jackpot játék bemutatása: 
 
- a játékosok az alaptéten felül opcionálisan fogadhatnak a játékhelyükhöz tartozó jackpot téthelyre, kizárólag 500,-Ft-os téttel, 
- a jackpot téthely érzékeli a tétet, aktívvá válik, a játékos jogosulttá válik a jackpot összeg megnyerésének lehetőségére,  
- a leosztás megtörténik, a jackpot játék eredményét a dealer kiértékeli,  
- a jackpot nyilvántartó rendszer nem befolyásolja a nyerés, vesztés folyamatát csupán a jackpot eredmény göngyölítését, kifizetések, növekmények, aktuális állások 
nyilvántartását, közlését végzi, 
- amennyiben a játékos vesztes játékot realizált, úgy tétjét a dealer leveszi - mint a szokásos alapjáték során keletkezett vesztes téteket – és a floatba helyezi, 
- amennyiben a játékos nyertes tétet realizált, úgy nyereményét- mint a szokásos alapjáték során keletkezett nyereményeket – a dealer a floatból fizeti ki a játékos 
részére,  

Kombináció  Kifizetés Envy 

Játékos Ász-Király Suited (azonos 

kártyaszínű) & Dealer Ász-Király  

100% Jackpot  50.000 Ft 

Játékos Ász-Király Suited 25.000 Ft  

Játékos Ász-Király Same Colour (azonos 

színű, piros vagy fekete) 

20.000 Ft  

Játékos Ász-Király 10.000 Ft  

Játékos Black Jack 2.000 Ft  
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- ha a játékos a legmagasabb jackpot összeget éri el, és a floatban aktuálisan nincs elég értékzseton a kifizetés teljesítésére , úgy az asztalt pontosan a nyeremény 
összegével megegyező plusz dotációval (fill) látjuk el, amelyből a kifizetést teljesítjük, (a kasszában, valamint készpénzben jackpot nyereményt nem fizetünk ki) 
- ezt követően újabb tétrakás, leosztás kezdődik. 
 
A Black Jack Jackpot, valamint az UTH Jackpot asztalok közös jackpot nyilvántartó rendszert, használnak, ami azt jelenti, hogy bármelyik asztalon az alapjátékon felül 
a jackpot téthelyre tétet helyeznek fel a játékosok, akkor a közös jackpot nyilvántartás (asztalhoz társított kijelzőn) a jackpot összegét megnöveli, nyilvántartja. Habár a 
Black Jack és a póker kombinációk különbözőek, a játékosoknak gyakorlatilag ugyanannyi esélyük van, ugyanazon Jackpot összeg megnyerésére, illetve a fix összegű 
kifizetések is azonos visszafizetési hányadot képviselnek bármelyik asztalon is folytatják játékukat. 

 

 

Ultimate Texas Hold’em Poker:  Az Ultimate Texas Hold’em Póker játékot 52 lapos francia kártyával játszák, egy 6 játékos hellyel rendelkező kártyaasztalnál. 

Minden játékos kizárólag a bank lapjai ellen játszik. 

Egy játékos csak egy játékhelyen játszhat. A játék során minden játékos és a dealer is két lapot kap képpel lefelé fordítva, valamint 5 kártya kerül az asztal 

közepére, képpel felfelé. A játékosoknak és az osztónak a két saját kártyájukkal és az asztal közepére osztott öt közös kártyával a legjobb öt kártyából álló „póker 

hand”-et kell összeállítaniuk. A kártyák kiosztása előtt a játékosoknak az Ante és a Blind téthelyen egyenlő nagyságú tétet kell elhelyezni. A játékosoknak 

lehetőségük van Trips Bonus tét elhelyezésére is.  

2.1.2 Ultimate Texas Hold’em Jackpot  

 
Az Ultimate Texas Hold’em Jackpot egy opcionális tét, melyet az UTH asztalon lehet megtenni. Ezen az asztalon külön téthely van az UTH jackpot tét részére. A 
játékosok a jackpot téttel az adott téthelyre kapott első két kártya, valamint az öt közös kártya (Board) kombinációjára fogadnak. 
 
Részletszabályok: 
 

• A játékosnak játszania kell az Ante és Blind téteket, hogy az Ultimate Hold’em Jackpot játékban részt vehessen. 

• A Jackpot játék tétje 500 forint, a tétet csak az első lap leosztása előtt lehet megtenni. 

• A Jackpot megnyerése a Dealer kártyáitól független.  

• A Jackpot nyeremények kifizetése minden esetben az adott játékasztalnál történik. Amennyiben az adott asztal értékzsetonjainak összege nem fedezi a 
kifizetés értékét, akkor a zsetonpénztár pótdotációval látja el az asztalt. 

• A nyerő kombinációk a játékos saját 2 és az 5 közös kártya (Board) kombinációjából kerül megállapításra. 

• A Royal Flush 100% Jackpot kifizetéshez a játékosnak legalább egy kártyájával kell a Royal Flush kombinációt kiegészíteni. Amennyiben a közös kártyák 
Royal Flusht alkotnak, úgy a Community Royal kerül minden Jackpotot játszó játékosnak egyenként kifizetésre. 

• Ha egy játékosnak az asztalnál a legmagasabb (Royal Flush) jackpot kombinációja van akkor (még ha nem is helyezett tétet a jackpot téthelyre), a többi 
jackpot tétet játszó játékos egyenként megnyeri az Envy jackpot összegét. 

• Amennyiben a jackpot rendszer elromlik, akkor a játék a jackpot tét nélkül, az adott játék rendes szabályai szerint folyik tovább. A hiba észlelését 
követően a nyilvántartott jackpot összeg elkülönítésre kerül, az adott játéknapon további téteket a jackpot játékhelyre nem lehet felhelyezni. A jackpot 
rendszert a hiba elhárításáig szüneteltetjük és amikor a rendszer üzembiztos akkor az elkülönített jackpot összeg (mint induló összeg) felhasználásával 
újraindítjuk. 

• A Jackpot kifizetések az alapjáték tétjei után játékosonként jobbról balra történnek. 
 
A Jackpot kifizetései a következőek: 
 

Kombináció  Kifizetés Envy 

Royal Flush Jackpot 100% Jackpot  50.000 Ft 

Community Royal Flush (Board) 500.000 Ft   

Straight Flush (színsor, bármely 

színben) 
150.000 Ft 

 

Póker (négy egyforma) 50.000 Ft  

Full House (három egyforma és egy 

pár) 
5.000 Ft 

 

 
A Jackpot nyeremény képzésének módja: 
 

• A Jackpot induló összegét, amely 500.000 Forint, a játék indulásánál a kaszinó biztosítja. 
 

• Minden egyes megtett jackpot tét után a Jackpot összege a tét 25%-val automatikusan növekszik (tehát egy 500 forintos tét esetében a Jackpot összege 
125 forinttal növekszik, ebből 112,50 Ft azonnal felíródik a jackpot összeghez, a maradék 12,5 Ft pedig a jackpot tartalékba kerül (Hidden Jackpot), 
amely a következő Jackpot kifizetésekor automatikusan az induló összeghez adódik. 

• A jackpot téthelyre helyezett tétet a játékasztalba épített érzékelő felismeri, majd az elektronikus jackpot kijelzőn a jackpot tétként felhelyezett tét jackpot 
növekményét azonnal a megnyerhető jackpot összeghez göngyöli.  

• Az aktuálisan megnyerhető jackpot összeget az elektronikus jackpot kijelző azonnal megjeleníti. A jackpot kijelzőt, valamint az azon megjelenő jackpot 
összeg aktuális állása folyamatos, fokozott kamera felügyelet alá vonjuk. 

 
A jackpot nyeremény nyilvántartása: 
 
A Jackpot halmozódását a kaszinó játéknaponként nyilvántartja. 
 
A Jackpot nyeremények kifizetése minden esetben az adott játékasztalnál történik. Ha az adott asztal értékzsetonjainak összege nem fedezi a Jackpot értékét, akkor a 
zsetonpénztár dotációval látja el az asztalt. 
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A jackpot vesztes tétek minden esetben levétel után a floatba kerülnek, így azok az asztal Table audit Revenue nyilvántartásban növelő tételként jelentkeznek. 
 
Tehát a 25%-os, valamint a 75%-os rész is a floatba kerül, így azok az asztal napi eredményét növelik, adóalapot növelő tételként a tiszta játékbevétel részét képezi. 
 
A jackpot növekmény nyilvántartásáról elektronikus nyilvántartást készítünk melyben feltüntetjük, a játéknap dátumát, az előző játéknapról áthozott jackpot alapot, a 
napi növekményt, a jackpot tartalék összegét, valamint a következő játéknap kezdő jackpot értékét. 
Továbbá a kaszinó a Jackpotot csökkentő kifizetésekről is elektronikus nyilvántartást nyomtat, a nyilvántartás tartalmazza a kifizetés dátumát, idejét, helyét, a kifizetés 
összegét, valamint a nyerő kombinációt. 
 
A nyilvántartás a napi adatszolgáltatás részét képezi. 
 
A jackpot játékban ajándékzsetonok nem használhatóak fel. 
 
 
A Black Jack Jackpot, valamint az UTH Jackpot asztalok közös jackpot nyilvántartó rendszert, használnak, ami azt jelenti, hogy bármelyik asztalon az alapjátékon felül 
a jackpot téthelyre tétet helyeznek fel a játékosok, akkor a közös jackpot nyilvántartás (asztalhoz társított kijelzőn) a jackpot összegét megnöveli, nyilvántartja. Habár a 
Black Jack és a póker kombinációk különbözőek, a játékosoknak gyakorlatilag ugyanannyi esélyük van, ugyanazon Jackpot összeg megnyerésére, illetve a fix összegű 
kifizetések is azonos visszafizetési hányadot képviselnek bármelyik asztalon is folytatják játékukat. 

 

 

Punto Banco: A játékot 6 csomag 52 lapos francia kártyával kell játszani. A játékosok fogadhatnak a bankra (Banco), vagy a játékosra (Punto), de egyazon 

leosztásban mindkettőre nem, szükség esetén (manageri döntés alapján) ettől eltérhetünk. A Punto-ra tett nyertes tétek minden esetben 1:1 arányban kerülnek 

kifizetésre, a Banco-ra tett nyertes tétek szintén 1:1 arányban fizetendők, kivéve ha a Banco oldal 6-os értékkel nyer, mert ilyenkor csak 1:2 arányban kerülnek 

kifizetésre. A játékosok fogadhatnak továbbá egyenlő (Tie) állásra is 8:1 nyerési aránnyal, ha már a bankra vagy a játékosra érvényes téttel fogadtak.  

 

Texas Hold’em pókerverseny: A játékosok egymás ellen játszanak. A Póker Verseny lebonyolítására alkalmas asztaloknál 2-10 fő jogosult a játékban egyidejűleg 

részt venni. A versenyben részt vehet az a természetes személy, aki a játékkaszinó látogatására egyébként is jogosult, illetve már a kaszinóban jogszerűen 

tartózkodik, és a nevezési díjat befizette. A nevezési díj két részből áll A és B, az A rész teljes mértékben a nyeremény alapba kerül. 

 A kaszinóban a Póker Verseny az úgynevezett, No Limit Texas Hold’em póker szabályai szerint kerül megrendezésre, melyet egy csomag 52 lapot tartalmazó 

francia kártyával játszanak. No Limit játék során a mindenkori hívható összeg maximuma nincs korlátozva, tehát a játékosok akár minden rendelkezésükre álló 

zsetont felrakhatnak egy tétként. 

A játékban minden játékos két kártyát kap képpel lefelé(Hole Cards),  továbbá a krupié öt kártyát oszt képpel felfelé amelyet az asztal közepére helyez el, s ezen 

öt kártyát (Common Cards) minden játékos egyforma eséllyel használhatja, így a hét kártyából azt az öt lapot kell kiválasztani, amely a legjobb lapkombinációt 

adja.  

 

Omaha Hold’em pókerverseny: A játékosok egymás ellen játszanak. A Póker Verseny lebonyolítására alkalmas asztaloknál 2-10 fő jogosult a játékban 

egyidejűleg részt venni. A versenyben részt vehet az a természetes személy, aki a játékkaszinó látogatására egyébként is jogosult, illetve már a kaszinóban 

jogszerűen tartózkodik, és a nevezési díjat befizette. A nevezési díj két részből áll A és B, az A rész teljes mértékben a nyeremény alapba kerül. 

 A kaszinóban a Póker Verseny az úgynevezett, Omaha Hold’em póker szabályai szerint kerül megrendezésre, melyet egy csomag 52 lapot tartalmazó francia 

kártyával játszanak. No Limit játék során a mindenkori hívható összeg maximuma nincs korlátozva, tehát a játékosok akár minden rendelkezésükre álló zsetont 

felrakhatnak egy tétként. 

A játékban minden játékos 4 db saját lapot kap(holecards) képpel lefelé osztva. Továbbá a dealer 5 lapot oszt képpel felfelé, amit az asztal közepére helyez, ezen 

5 kártyát minden játékos egyforma eséllyel használhatja (Common Cards). Az 5 lapból álló nyertes kombináció megállapítása sorén a játékosnak a saját 4 lapjából 

kettőt kötelező felhasználni és a játékos az 5 közös lapból kizárólag 3-at vehet figyelembe. 

 

Öt lapos Omaha Hold’em pókerverseny: A játékosok egymás ellen játszanak. A Póker Verseny lebonyolítására alkalmas asztaloknál 2-10 fő jogosult a játékban 

egyidejűleg részt venni. A versenyben részt vehet az a természetes személy, aki a játékkaszinó látogatására egyébként is jogosult, illetve már a kaszinóban 

jogszerűen tartózkodik, és a nevezési díjat befizette. A nevezési díj két részből áll A és B, az A rész teljes mértékben a nyeremény alapba kerül. 

 A kaszinóban a Póker Verseny az úgynevezett, Omaha Hold’em póker szabályai szerint kerül megrendezésre, melyet egy csomag 52 lapot tartalmazó francia 

kártyával játszanak. No Limit játék során a mindenkori hívható összeg maximuma nincs korlátozva, tehát a játékosok akár minden rendelkezésükre álló zsetont 

felrakhatnak egy tétként. 

A játékban minden játékos 5 db saját lapot kap(holecards) képpel lefelé osztva. Továbbá a dealer 5 lapot oszt képpel felfelé, amit az asztal közepére helyez, ezen 

5 kártyát minden játékos egyforma eséllyel használhatja (Common Cards). Az 5 lapból álló nyertes kombináció megállapítása sorén a játékosnak a saját 4 lapjából 

kettőt kötelező felhasználni és a játékos az 5 közös lapból kizárólag 3-at vehet figyelembe. 

 

CrazyPineapple Hold’em pókerverseny: A játékosok egymás ellen játszanak. A Póker Verseny lebonyolítására alkalmas asztaloknál 2-10 fő jogosult a játékban 

egyidejűleg részt venni. A versenyben részt vehet az a természetes személy, aki a játékkaszinó látogatására egyébként is jogosult, illetve már a kaszinóban 

jogszerűen tartózkodik, és a nevezési díjat befizette. A nevezési díj két részből áll A és B, az A rész teljes mértékben a nyeremény alapba kerül. 

 A kaszinóban a Póker Verseny az úgynevezett, Omaha Hold’em póker szabályai szerint kerül megrendezésre, melyet egy csomag 52 lapot tartalmazó francia 

kártyával játszanak. No Limit játék során a mindenkori hívható összeg maximuma nincs korlátozva, tehát a játékosok akár minden rendelkezésükre álló zsetont 

felrakhatnak egy tétként. 

A játékban minden játékos 3 db saját lapot kap(holecards) képpel lefelé osztva, mely lapok közül egyet minden játékosnak be kell dobnia a flop-ot követő licitkör 

után, a turn felfedése előtt. Ezeket a lapokat nevezik saját lapoknak, vagy HOLE CARD-nak. A dobott lapoknak minden esetben, az egész leosztás ideje alatt, 

nyitva (arccal felfelé) az asztal lapja felett kell maradniuk.  

A játék célja összekombinálni a flop után történő dobás után megmaradt 2 lapot azzal az 5-tel, amit majd az osztó maga előtt fog kiteríteni, úgy, hogy az a lehető 

legerősebb pókerkombináció legyen a játékosok között. Ez a legerősebb kombináció elérhető a 2 sajátlap és 3 közös, egy saját lap és 4 közös, vagy akár egyetlen 

saját lap felhasználása nélkül is. 

 

Texas Hold’em Poker készpénzes játék: A Texas Hold’em póker cash game-et egy csomag, 52 lapot tartalmazó francia kártyával játsszák. A játékosok egymás 

ellen játszanak, a játékosokkal szemben ül a Dealer. A kaszinó egy pókerasztalnál maximum 10 játékos számára biztosít játék helyét.  

A játékban legalább kettő maximum tíz játékos vehet részt. A játékos a játékasztalnál érvényes minimum összeggel kell, hogy rendelkezzen zsetonban (minimum 

buy in), amit a játék során a leosztás befejezéséig jól láthatóan az asztalon kell tartania.  A játékhoz zseton a játékasztalnál és a pénztárban váltható. 

Amennyiben a játékosnak teljesen elfogy a rendelkezésre álló zsetonja, legalább a minimum buy in felét kell újra váltania a játékban maradáshoz. Ennek hiányában 

a játékból kiesik és a következő körben nem jogosult a játékban való részvételre. A   Texas Hold’em cash game asztaloknál No Limit Texas Hold’em póker 

szabályai érvényesek. A játékban minden játékos két kártyát kap képpel lefelé (Hole Cards), továbbá a krupié öt kártyát oszt képpel felfelé, amelyet az asztal 
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közepére helyez el, s ezen öt kártyát (Common Cards) minden játékos egyforma eséllyel használhatja, így a hét kártyából azt az öt lapot kell kiválasztani, amely 

a legjobb lapkombinációt adja. 

 

Omaha Hold’em készpénzes játék: Az Omaha Hold’em póker cash game-et egy csomag, 52 lapot tartalmazó francia kártyával játsszák. A játékosok egymás 

ellen játszanak, a játékosokkal szemben ül a Dealer. A kaszinó egy pókerasztalnál maximum 10 játékos számára biztosít játék helyét. Az Omaha Hold’em cash 

game asztaloknál a Pot limit Omaha Hold’em póker szabályai érvényesek. A Pot Limit játék során minden játékos licitkörönként maximum akkora tétet tehet föl, 

emelhet, amennyi az aktuális licitkör potjában van. Az emelés legkisebb mértéke megegyezik a nagyvak összegével és a játékosok legfeljebb az aktuális pot-ban 

lévő összeggel emelhetnek. A minimum elemelés mértéke, ha nem volt még emelés, akkor az aktuális nagyvak összege, ha már volt emelés az adott körben akkor 

legalább annak a mértéke kell, hogy legyen. A maximális emelés a játékban lévő, aktuális pot-ban található zsetonok összege az emelés előtt megadandó összeggel 

együtt. A Pot Limit játékoknál licitkörönként nem korlátozzuk a lehetséges emelések számát! 

A játékban minden játékos 4 db saját lapot kap(holecards) képpel lefelé osztva. Továbbá a dealer 5 lapot oszt képpel felfelé, amit az asztal közepére helyez, ezen 

5 kártyát minden játékos egyforma eséllyel használhatja (Common Cards). Az 5 lapból álló nyertes kombináció megállapítása sorén a játékosnak a saját 4 lapjából 

kettőt kötelező felhasználni és a játékos az 5 közös lapból kizárólag 3-at vehet figyelembe. 

 

Bad Beat Jackpot: Minden NLTH játékban, amelynél a pot-ból jutaléklevonás történik, leosztásonként, potonként, a Jackpot alapját képző összeg is 

megállapításra, levonásra, valamint a jackpot tartó dobozba a következő leosztást megelőzően ledobásra kerül az alábbiak szerint: 

 

0 HUF – 20.000 pot esetén nincs levonás; 

20.001 HUF - 50.000 HUF pot esetén 500 HUF; 

50.001 HUF – 100.000 HUF pot esetén 1.000 HUF; 

100.001 HUF feletti pot esetén 1.500 HUF. 

 
A Jackpot-ot játékasztal nyitásától annak zárásáig lehet megnyerni, minimum Ász 10 Full House, vagy nagyobb értékű (Pl: A,A,A,10,10; A,A,A,J,J stb) vesztő 
lapkombinációval.  

A Bad Beat Jackpot kezdő összege 0 (nulla). 

 

A Bad Beat Jackpot alapja: az előző játéknapról áthozott teljes Jackpot alap. 

Az kifizetett Bad Beat Jackpot összegéből 100.000 HUF elkülönítésre kerül, mely a megnyerés utáni új Jackpot alapját képezi, csak 100.000 HUF feletti jackpot 

összeg esetén történik kifizetés a játékosok részére a 100.000 HUF feletti összeg terhére. 

 

 A kifizetendő összeg játékosok közötti felosztása a következő: 

 

• A kifizetésre kerülő napi göngyölített, nyilvántartott Jackpot összegének 50%-át az a játékos nyeri, aki az erős lapkombinációja ellenére is elveszíti 

az adott leosztást egy erősebb kombinációval szemben.  

• A kifizetésre kerülő napi göngyölített, nyilvántartott Jackpot összegének 30%-át az a játékos nyeri, aki a vesztes kombinációnál erősebb 

lapkombinációjával megnyeri az adott leosztást.  

• A kifizetésre kerülő napi göngyölített, nyilvántartott Jackpot összegének fennmaradt 20%-át pedig egyenlő arányában osztjuk ki az adott 
leosztásban részt vevő játékosok között. 

 

Egy játéknapon csak és kizárólag az első Bad Beat Jackpot nyertesei jogosultak a nyereményre. Nyeremény kifizetés csak az adott játéknapon, a helyszínen 

tartózkodó játékos részére fizethető ki. Amennyiben a játékos nincs a helyszínen akkor az ő nyereménye a következő játéknap Bad Beat Jackpot alapját növeli. 

 

A vesztes kéz erősségének minimumát a játékkaszinóban jól látható helyen, kamera felügyelet alá vonja, és a játékosok részére közvetlenül hozzáférhetően 

kifüggeszti. 

 

 

 

          A PÓKER MANAGER AZ ALÁBBI ESETEKBEN FIGYELMEZTETHETI A JÁTÉKOST: 

 

• Szándékos kéz előtti cselekvés. 

• A zsetonok szándékos Potba dobása. 

• Megegyezés a passzív játékról, mikor egy 3. játékos “All-in” vagy más csalárd magatartást tanúsítása.  

• Más játékos felszólítása kártyái felfedésére a mutatásnál. 

• A játékban levő kártyák felfedése a show down vagy mutatás felszólítás előtt.  

• Az eldobott már játékban nem lévő kártyák felfedése a még játékban lévő játékosok előtt.  

• A kártyák bármilyen nemű felfedése más, az asztalnál nem játszó játékos előtt, illetve bármilyen nemű információszolgáltatás a játékban levő játékosok 

felé.   

• Az égetett kártyák felfedése játékos által. 

• A játék menetének szükségtelen akadályozása. 

• A kártyákat agresszív módon az osztó elé vagy az osztóhoz dobása.  

• Zsetonok oly módon való elhelyezése, amely zavarja a játék menetét, vagy ezáltal a kártyák értéke felfedésre kerülhet. 

• A játék menetének szóban vagy fizikailag történő szabálytalan befolyásolása.  

• A kártyát vagy egyéb a játékhoz szükséges berendezési tárgyak megrongálása. 

 

           A PÓKER MANAGER ÁLTAL KISZABHATÓ BÜNTETÉSEK: 

 

A póker Manager az adott játék napon, adott asztalnál már figyelmeztetett játékost újabb figyelmeztetés helyett a következő büntetéssel sújthatja: 

 

• A következő leosztásból való kizárás (körkizárás)             

• A kis és nagy vak együttes összegének betétele a következő leosztásban, függetlenül attól, hogy a büntetett személy egyébként kis vagy nagy vak 

pozíciójában ül  

•  Súlyosabb esetben a játékos kizárása az asztaltól. 

• Amennyiben a játékos – akinek kötelező lenne lapjait megmutatni – az asztalon lévő dobott, illetve égetett kártyák közé dobja lapjait, egy újabb leosztáson 

keresztül a Dealer beszedi a vakjait, de a játékos a játékban nem cselekedhet (egy körös büntetés), annak ellenére, hogy részére ilyen esetben is osztanak 

lapot. 
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3 A JÁTÉKOSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 

Minden személy beléphet a kaszinóba és részt vehet az ott folyó játékban, akinek belépését a jogszabályok vagy a jelen Részvételi Szabályzat nem tiltja, illetve 

játéklehetőségében nincs korlátozva. 

 

A kaszinóban játszó minden játékos köteles betartani a játékszabályokat, valamint a kaszinó személyzetének iránymutatásait. A játékosok, a kaszinóba való 

belépésükkel elfogadják a jelen részvételi szabályzat és a játékkaszinó pénzmosás megelőzéséről szóló, őket érintő szabályait, valamint tudomásul veszik, hogy 

az egyes szerencsejátékokban játékjogot csak készpénz, vagy készpénz helyettesítő (bankkártya) eszköz ellenében szerezhetnek. 

 

A játékasztaloknál a tétek megtételére csak a krupiék által meghatározott időszakban van lehetőség, az azon kívül tett tétek semmisek. Az egyes játékoknál 

megengedett legkisebb és legnagyobb tétek, valamint a játékszabályok rövid leírásai, az asztaloknál kijelzésre kerülnek. 

 

A pénznyerő automaták 250.000 Forintig a kifizetéseket készpénz helyettesítő ticket-ben teljesítik, melyek érvényességének megállapításához a tikettek jobb 

felső sarkában feltüntetett magyar nyelvű kiírás: „Érvényes a játéknap végéig” a mérvadó. A kaszinó a magyar nyelven feltüntetett érvényességi időt veszi 

figyelembe, azon túl a tikettek érvényüket veszítik. 

 

A rulett automatáknál a játék indítása automatikus, ezért a játékos felelőssége, hogy az aktuális játék megkezdése előtt a kívánt játékhoz megfelelő mennyiségű 

credit rendelkezésére álljon. 

A pénznyerő automaták meghibásodása esetén, a játékos kizárólag a meghibásodás előtti, a „credit”-ben szereplő pénzösszeg kifizetésére tarthat igényt.  

Amennyiben a meghibásodás folyó, de be nem fejezett játék alatt történik, abban az esetben a megtett tét is és a „credit”-ben szereplő pénzösszeg is  visszajár a 

játékosnak.  (Megj.: a pénznyerő automata meghibásodása esetén minden megtett tét és nyeremény érvénytelen.) A kaszinóban működő jackpotok megszüntetése 

esetén a vendégeket 30 nappal korábban a kaszinó tájékoztatja. 

 

A kaszinó területén fellelt gazdátlan zsetonokat és ticket-eket a kaszinó árvaként veszi nyilvántartásába és 1 évig őrzi azt. A vissza nem váltott ticket-ek a játéknap 

végén az árvákba kerülnek. Aki az árva feletti tulajdonjogát bizonyítja, annak összegét a kaszinó visszafizeti.   

A gépekben őrizetlenül hagyott credit állományért a kaszinó felelősséget nem vállal, azért minden esetben a credit birtokos játékos tartozik felelősséggel.  

A rendszer a játéknap végén minden le nem zárt ticketet érvénytelenít.  

A játékosoknak lehetőségük van arra, hogy forint zsetonjaikat a játékban felhasználni kívánt HUF pénzeszközeiket a kaszinóban letétbe helyezzék. A letét 

kezelése során a kaszinó ellenérték nélkül, ingyenesen jár el. Letétet a kaszinó, annak elhelyezéstől számított legfeljebb 30 nap időtartamra vehet át, amelyről a 

letétet elhelyező játékost előzetesen tájékoztatni kell. 

30 naptári nap elteltével megszűnik a letét, és a kaszinó gondoskodik annak visszafizetéséről. A letét megszűnéséről a kaszinó a játékost 3 nappal a letét lejárata 

előtt külön értesíti.  

Amennyiben a játékos, a letét megszűnését követően sem veszi át az őt megillető értéket, úgy a kaszinó a magyar polgári jognak (Ptk.) a letét megszűnéséről 

szóló szabályai szerint jár el. Ilyen esetben a letét jogcímén átvett érték a kaszinó felelős őrzésében marad. 

 

 A kijelölt pénznyerő automatákon előre meghatározott esetekben, a kaszinó pénztára által kibocsátott Promóciós tikettel is lehet játékjogot szerezni. A 

Szerencsejáték Felügyelet által jóváhagyott promóciós tervezetekhez kapcsolódó vendég-tájékoztatást szolgáló hirdetményekben, minden esetben kijelölésre 

kerülnek azon pénznyerő automaták, melyeken az adott játéknapon kibocsátott promóciós tikettek felhasználhatok.  

A Promóciós tikettek érvényességének megállapításához a tikettek jobb felső sarkában feltüntetett magyar nyelvű kiírás: „Érvényes a játéknap végéig” a 

mérvadó. A kaszinó a magyar nyelven feltüntetett érvényességi időt veszi figyelembe, azon túl a tikettek érvényüket veszítik,  a kaszinóval szemben igény már 

nem támasztható. 

 

 Az automaták folyamatosan elkülönítve kezelik a promóciós tiketten szereplő kredit állományt a már nyereményként realizálódott kredit állománytól. Igy a 

játékos tetszés szerint megszakíthatja a játékot. Ilyenkor a kifizetés gomb megnyomásával az automata egy vagy két tikettet nyomtat, attól függően, hogy a 

promóciós tiketten szereplő kredit állomány teljes egészében, vagy csak részben került felhasználásra. Ha még nem került felhasználásra, akkor két tikett kerül 

nyomtatásra, egy a maradék promóciós tikett kredit állományával (Promóciós Tikett), egy pedig a már megnyert kreditekkel normál tikett formájában (Cashable 

vagy Cashout Tikett). Ha már teljes Promóciós tiketten szereplő kredit fel lett használva, úgy csak egy normál tikett kerül nyomtatásra.  

 

Továbbá a kaszinó által kijelölt élő játékasztalokon előre meghatározott esetekben, a kaszinó pénztára által kibocsátott Promóciós zsetonokkal is lehet játékjogot 

szerezni. A Szerencsejáték Felügyelet által jóváhagyott promóciós tervezetekhez kapcsolódó vendég-tájékoztatást szolgáló hirdetményekben, minden esetben 

kijelölésre kerülnek azon játékasztalok, melyeken az adott játéknapon kibocsátott promóciós zsetonok felhasználhatok.  A kaszinó pénztára által kibocsátott 

promóciós zsetonokat a kibocsátás napján, az adott játéknap végéig lehet felhasználni. 

 

4 RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS A 32/2005. (X.21.) PM RENDELET 57 § (2) BEKEZDÉSE ALAPJÁN 

 

Tájékoztatjuk a játékkaszinóba belépőket, hogy a kaszinóban  

 

a) a video ellenőrzési rendszer működik és a kaszinó a birtokába kerülő adatokat a jogszabályban előírt ideig tárolja , 

b) a játékkaszinónak és a játékosoknak a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben  (2017. évi LIII. törvény) a játékosok 

azonosításával kapcsolatosan előírt kötelezettségeket a kaszinó köteles teljesíteni és a játékosok kötelesek együttműködni, 

c) a Szerencsejáték Felügyelet törvényben előírt hatósági feladatainak ellátása érdekében a video ellenőrzési rendszer által rögzített adatokba betekinthet, 

d) valamint azt, hogy a törvényben előírt személyi adataik nyilvántartásba vétele, valamint a videofelvétel készítéséhez való, továbbá a kitiltással kapcsolatos 

személyi adatok és információk más jogszabályban meghatározott kaszinók részére történő továbbításához való hozzájárulás a játékkaszinó látogatásának 

feltétele. 
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5 A KASZINÓBA VALÓ BELÉPTETÉS ÉS A LÁTOGATÓK NYILVÁNTARTÁSA 

 

Minden látogatónak, a kaszinóba történő első belépése előtt, a személyes adatait a kaszinó számítógépes nyilvántartásba veszi és belépő kártyát állít ki számára. 

A vendégek a belépő kártya és az adatvédelmi nyilatkozat aláírásával hozzá járulnak ahhoz, hogy a kaszinó az adataikat azonosítás céljából rögzítse, kezelje és 

adatállományában nyilván tartsa.  

 

A BELÉPŐ KÁRTYA ÁTRUHÁZÁSA TILOS! 

 

A kabátokat, fényképezőgépeket, kamerákat, táskákat, esernyőket és csomagot a ruhatárban kell elhelyezni a belépést megelőzően. A kaszinó területére ételt és 

italt, élő állatot behozni tilos. 

 

5.1 ADATRÖGZÍTÉS: 

 

Az adatfelvétel során a vendégek alábbi adatai kerülnek rögzítésre: 

 

a) Jogszabályok által kötelezően kitöltendő mezők: 

 

• Utónév     First name 

• Családi név    Last name 

• Anyja utóneve    Mother FN 

• Anyja családi neve   Mother LN 

• Születési idő    Birth date 

• Születési hely    Birth place 

• Születési keresztnév   Birth first N 

• Születési vezetéknév   Birth last N 

 

b) A kaszinó által meghatározott egyéb adatok: 

 

• Regisztráció száma   Member ID 

• Belépő kártya száma   Card number 

• Ügyfélszintek    Membership type(MT) 

• Állampolgársága   Nationality 

• Lakcím, utca házszám   Adress 1 

• Lakcím, város    City 

• Lakcím, ország    Country 

• Azonosító okmány száma  ID number 

• Azonosító okmány típusa  ID type 

• Azonosító érvényességi ideje  ID expires 

• esetleges egyéb megjegyzéseket, 

• személyazonosságát igazoló iratának számítógépes fénymásolatát. 

 

Az adatbázis ezen túlmenően tartalmazza a vendég fényképét is - ami a kétség kívüli azonosításhoz elengedhetetlen - melyet a rendszer a számítógéphez kapcsolt 

kamera segítségével készít el. 

 

Az adatok felvételénél a kaszinó ügyel arra, hogy az a) és b) pontokban foglalt adatok az alábbiakban meghatározott szabályok  szerint kerüljenek rögzítésre annak 

érdekében, hogy azok a Szerencsejáték Felügyelet játékosvédelmi nyilvántartásával összevetésre kerülhessen. 

 

 

c) külföldi természetes személy esetében az a). és b). pontban meghatározott adatok közül az azonosító okmány alapján megállapítható adatokat, valamint a 

belépési nyilatkozatban rögzített, a vendég által kitöltött adatokat kell rögzíteni. Külföldi természetes személy esetén a tartózkodási helyet vagy ha ezt a 

vendég nem adja meg, akkor ennek tényét is rögzítjük a regisztráció folyamán. 

 

5.2 AZONOSÍTÁS 

 

Az azonosítás során a következő okmányok bemutatását kell megkövetelni: 

 

a) magyar állampolgár esetén: személyazonosító igazolvány (vagy útlevél, vagy kártya formátumú vezetői engedély) és lakcímet igazoló hatósági 

igazolvány;  

b) külföldi személy esetén: útlevél vagy személyazonosító igazolvány - ha az magyarországi tartózkodásra jogosít -, vagy tartózkodási jogot igazoló okmány 

vagy tartózkodásra jogosító okmány. 

 

Az azonosítás során csak azokat az adatokat lehet a nyilvántartásba felvenni, amelyeket a vendég által felmutatott okmány és az általa kitöltött Belépési nyilatkozat 

tartalmaz. 

 

A vendég a belépő kártya aláírásával a részvételi szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az okmányairól elektronikus másolat készüljön, 

valamint, hogy az általa megadott adatokat a kaszinó teljeskörűen kezelje. 

 

Minden játékos első belépése alkalmával köteles nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy saját országának joga szerint kiemelt közszereplőnek minősül e vagy 

sem, amennyiben igen, pénzeszközeinek forrásáról is nyilatkozatot kell tennie. 



8 

 

 

A belépőkártya aláírásával és a belépési nyilatkozat kitöltésével, aláírásával a vendég magára nézve kötelezően elismeri, hogy csak a saját nevében vehet részt a 

játékban. 

 

A kaszinó a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben (2017 évi LIII. törvény) meghatározott ügyfél-

azonosítással egyidejűleg, a játékos nyilvántartásba vétele előtt a Szerencsejáték Felügyelet által vezetett játékosvédelmi nyilvántartásban elektronikusan 

ellenőrzi, hogy a játékos a nyilvántartás adatai alapján - a szervező és a szerencsejáték fajta figyelembevételével - korlátozás alatt áll-e. A beléptető rendszer a 

Szerencsejáték Felügyelet által biztosított kódolási eljárással előállított adatokat összeveti a Szerencsejáték Felügyelet által vezetett nyilvántartás kódolt adataival, 

így amennyiben a játékos szerepel a nyilvántartásban, erről a rendszer a beléptetést végző kollégát értesíti és a kaszinó a belépést megtagadja. 

A kaszinó a játékos azonosítását nem folytatja és a nyilvántartásba vételt megtagadja, ha a játékos - a szervező és a szerencsejáték fajta figyelembevételével - a 

játékosvédelmi nyilvántartás adatai szerint korlátozás alatt áll. 

A kaszinó a nyilvántartásba vétel játékosvédelmi nyilvántartásra alapozott megtagadásáról a játékost elektronikus igazolás egyszerű másolatával írásban 

tájékoztatja. 

A játékos nyilvántartásba vételét követően a kaszinó a játékos személyes belépésekor folytatja, illetőleg a játékos kérelmére folytathatja le a fentiek szerinti 

ellenőrzést. 

Ha az elektronikus adatszolgáltatás alapján a játékos korlátozás alatt áll, a kaszinó a játékos részére játéklehetőséget nem biztosít és a szerencsejáték fajtára 

irányadó módon a játékossal elszámol. 

Ha a kaszinó a fenti ellenőrzés alapján a játékos nyilvántartásba vételét megtagadja vagy a játékos részére játéklehetőséget nem biztosít, ennek közlésével 

egyidejűleg a 18 év alatti játékos esetén a 18 év alatti személyek fokozott védelméről és játéktilalmáról szóló tájékoztatót,  egyéb esetben a felelős játékszervezés 

részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott tájékoztatókat a játékos rendelkezésére bocsátja.  

 

 

 

5.3 Nyilvántartás 

 

A további látogatások alkalmával, a kaszinóba való belépés előtt, a játékos azonosítása a regisztráció során, a már számítógépes nyilvántartásba vett adatok 

alapján történik meg.  

 

 

A számítógépes nyilvántartás tartalmazza az alábbi adatokat: 

 

a) a regisztráció során felmutatott okmány által tartalmazott adatokat 

b) a vendég nyilvántartási számát, 

c) a tagságának érvényességi idejét 

d) amennyiben különleges elbánásban részesülő (VIP)-vendég, akkor a VIP-besorolását  

e) a biztonság szempontjából fontos adatokat (nem szerepel-e a kitiltottak listáján?), 

f) az eddigi összes látogatásának számát és dátumát, 

g) esetleges egyéb megjegyzéseket, 

h) a regisztráció során felmutatott okmány által tartalmazott adatokat továbbá ezen irat(ok) számítógépes fénymásolatát. 

i) az adatbázis ezen túlmenően tartalmazza a vendég fényképét is, amely a kétség kívüli azonosításhoz elengedhetetlen 

 

A játékos személyazonosságát személyi okmányaival vagy érvényes belépő kártyájával köteles igazolni. 

 

A játékosok, az adataikban bekövetkezett változásokról, a változást követő első látogatás alkalmával kötelesek a kaszinót tájékoztatni. A felügyeleti szerv 

dolgozója és a hatósági feladatokat elvégző személy is köteles a belépéskor személyazonosságának igazolására, s arról a kaszinó köteles meggyőződni . 

 

 

6 A 32/2005 PM rendelet 58. § (1) rendelkezéseinek megfelelően a játékkaszinóba nem léphet be: : 

 

a) 18 éven aluli személy, valamint olyan személy, akinek az életkora minden kétséget kizáróan nem állapítható meg, ittas vagy bódult állapotban lévő 

személy, továbbá akiről a körülmények alapján nyilvánvaló, hogy más okból jelenlétével megzavarhatja a rendet, nyugalmat és a  játékok menetét 

b) akit a játékkaszinóból a szervező kitiltott, a kitiltás időtartamának lejártáig, 

c) a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek egyenruhát viselő tagja, ha nem hatósági feladatainak tesz eleget  

d) A Szerencsejáték Felügyelet által vezetett játékosvédelmi nyilvántartásban szerepel. 

e) A kaszinóból ki van tiltva. 

 

Minden olyan esetben, amikor jogszabály a játékkaszinó látogatásának lehetőségét – ideértve az állampolgárok számára meghatározott, korlátozásokat jelentő 

normatartalmakat is – bármely módon ellehetetleníti, a játékkaszinó nem látogatható.  

 

Továbbá a kaszinó vezetősége vizsgálhatja a Részvételi Szabályzat rendelkezéseinek betartását, a vendégek ruházatát és viselkedését. 

 

Az a ruházat tekinthető megfelelőnek, amely tiszta, rendezett, s a kaszinóban tartózkodó többi személy ízlését nem sérti. Tilos a kaszinóban hiányos, 

szeméremsértő öltözetben megjelenni. 

 

7 A KASZINÓBAN PRIVÁT TEREM NEM ÜZEMEL 
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8 AZ EGYES JÁTÉKOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 

 

8.1 A játékban való részvétel feltételei: 

 

A védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. kormányrendelet és a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló  431/2020. Kormányrendelet, 

és a 194/2021. Kormányrendelet alapján (a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején 

alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról)  az alábbi védőintézkedéseket tartjuk érvényben:  

 

• mivel a szociális védőtávolság betartása kötelező, az egymás mellett elhelyezkedő pénznyerő automaták esetében kollégáink folyamatosan monitorozzák  

figyelmeztetik, illetve tájékoztatják vendégeinket a védőtávolság szigorú betartásáról (kivéve az egy háztartásban élő személyek esetét).  

• a játékkaszinó területén  mindenki köteles maszkot (orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil, vagy más anyagból készült maszkot)  olyan 

módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje, kivételt képez ez alól a bár területe illetve a kaszinó területén belül az ital/étel fogyasztás 

időtartama, illetve az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személy, ha ezt orvosi igazolással igazolja 

és egyébként jogosult a játékkaszinó látogatására.   

• Regisztráció során, illetve beléptetés ideje alatt a maszk nem viselhető.   

• Az élőjátékok esetében a szociális védőtávolságra vonatkozó előírás miatt maximáljuk az egy asztalon egyszerre tartózkodó, játszó vendégek létszámát. 

 

A kaszinóban a vendégek kizárólag a saját nevükben, saját pénzükkel játszhatnak.  Erről a vendégeket a kaszinó a belépéskor a recepciónál elhelyezett 

hirdetményben tájékoztatja és a Belépési nyilatkozaton is felhívjuk rá a figyelmüket. Amennyiben később felmerül a gyanú, hogy valaki nem csak a saját nevében 

játszik, a szolgálatos manager szóban figyelmeztetheti az érintett játékost, hogy tartsa be az ide vonatkozó szabályokat, különben a kaszinó meg kell szakítsa a 

már létrejött üzleti kapcsolatot. 

 

A kaszinóban csak az a személy vehet részt a játékban, akinek a játékban való részvételét a jogszabály vagy a kaszinó Részvételi Szabályza ta nem tiltja. 

Fotót, filmet vagy videofelvételt a játék ideje alatt kizárólag csak a kaszinó igazgató előzetes hozzájárulásával szabad készíteni. 

 

Elektronikus eszközök, különös tekintettel mobiltelefon, kézi számítógép vagy egyéb távközlési kommunikációs berendezés használata a játékeszközöknél tilos. 

 

A belépőkártyát és a személyazonosságot igazoló okmányt a vendég a kaszinó arra felhatalmazott alkalmazottjának felhívására a kaszinóban való tartózkodása 

ideje alatt bármikor köteles bemutatni. 

 

 

8.2 A kaszinóban folyó játékban nem vehet részt: 

 

a) a kaszinó alkalmazottai és azok hozzátartozói, 

b) a kaszinó tulajdonosai, vezető tisztségviselői, felügyelő bizottságának tagja, illetőleg ezen személyek hozzátartozói, 

c) a kaszinóban hatósági feladatokat ellátó személyek., 

d) akit a játékkaszinó igazgatója vagy helyettese nem a játékban való részvétel céljából személyesen vezet be.  

 

8.3 A játék egyes asztaloknál történő befejezése, illetve szüneteltetése: 

 

A kaszinó Menedzser egyes játékhelyeknél is jogosult a játékot felfüggeszteni, vagy azt befejezni. Ebben az esetben az adott játékhelyen szerencsejátékban 

résztvevő játékosok figyelmét erre fel kell hívni, s a felhívástól számított 3 leosztás, vagy rulett esetében 3 pörgetés, illetve dobást követően a játék az adott 

játékhelyen határozatlan időtartamra felfüggesztésre kerül, vagy befejeződik.  

 

 

9 A BORRAVALÓ ELFOGADÁSÁNAK SZABÁLYAI 

 

A kaszinó dolgozói a játékosoktól közvetlenül nem fogadhatnak el borravalót. A játékosok által adott borravalót haladéktalanul az arra rendszeresített borravaló 

tartókba kell elhelyezni. 

 

Borravaló elfogadása négy helyszínen történhet: 

 

1. játékasztalok és pénznyerő automaták, 

2. kassza, 

3. recepció 

 

 

Borravalónak az tekinthető, amit a játékos minden kétséget kizáróan a kaszinó alkalmazottainak borravaló címén ad. 

 

10 A JÁTÉKKASZINÓ ÁLTAL HASZNÁLT ÉRTÉKZSETONOK, PÓKERVERSENY ZSETONIOK ÉS PROMÓCIÓS ZSETONOK LEÍRÁSA ÉS AZOK 

KEZELÉSÉNEK RENDJE 

 

A játékkaszinóban használatos zsetonok: 

 

a.) Forint értékű zsetonok: 

50, 100, 500, 1.000, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000 Forint 
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b.) Forint értékű készpénz helyettesítő zsetonok (plaque): 

5.000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000 Forint  

 

c.) Forintérték nélküli Pókerverseny zsetonok, melyek pontértéke: 

25.000, 10.000(a, b típus), 5.000(a, b típus), 1.000, 500, 100, 25 

 

d.) Forint értékű promóciós zsetonok: 

5.000, 1.000, Forint 

 

 

A játékkaszinóban a játékosok tétjeiket, a pénznyerő automaták kivételével, forintban jogosultak megtenni, s a játékkaszinó a nyereményeket a megtett tétek 

pénznemében, vagyis forintban jogosult és köteles kifizetni.  

A téteket - a pénznyerő automaták kivételével - zsetonok útján kell megtenni. 

Pénznyerő automatákon játékjogot szerezni az automata valutanemének megfelelő érvényes bankjeggyel (HUF), illetve az on-line rendszer által nyomtatott valuta 

azonos, érvényes ticket-tel lehet. Az automata a játékjog szerzésének mértékében a képernyőn jól látható ún. kredit állományt nyit a játékosnak. A játék során a 

játékos ezt az állományt használja tétjeinek megtételére, ill. az automata ehhez írja hozzá a játékosnak a játék során megszerzett nyereményeit. A kaszinó az 

automata nyereményeket a megtett tétek pénznemében, vagyis forintban jogosult és köteles kifizetni. 

 

 

11 A NYEREMÉNYEK FELVÉTELÉNEK MÓDJA 

 

A játékos a kaszinóból semmilyen zsetont vagy egyéb készpénz helyettesítő eszközt, nem vihet ki, ezért, ha úgy dönt, hogy a játékot befejezi, vagy ha a kaszinó 

egyéb okból bezár a nála lévő zsetonokat jogosult és köteles készpénzre váltani. 

 

A kaszinóban alkalmazott zsetonokat a kaszinót üzemeltető társaság részben vagy teljes egészében érvénytelenítheti és kicserélheti azokat másokkal. Ha a 

zsetonok teljes vagy részleges bevonására a nyitvatartási idő alatt kerül sor, a kaszinóban tartózkodó játékosok számára lehetővé kell tenni a birtokukban lévő 

zsetonok visszaváltását. 

 

 

12 A JÁTÉK SORÁN FELMERÜLT VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSÉNEK MÓDJA 

 

Amennyiben valamely játékot érintő kérdésben a játékos és a kaszinó alkalmazottai között vita támad, azt a következőképpen kell rendezni: 

 

Elsőként az asztalnál szolgálatot teljesítő asztalfelügyelő próbálja meg rendezni a vitát a játékossal. Ha az egyeztetés során az derül ki, hogy a játékosnak van 

igaza, akkor erről tájékoztatják az ügyeletes Managert és a kameraszolgálatot, majd az általa igényelt összeget azonnal ki kell fizetni. Ha az egyeztetés során 

bebizonyosodik, hogy a kaszinónak van igaza, akkor ezt részletesen és érthetően meg kell magyarázni a játékosnak. Amennyiben a játékos nincs megelégedve a 

döntéssel személyes meghallgatást kérhet a kaszinó igazgatójától, helyettesétől, vagy a jelen levő legmagasabb beosztású alkalmazottól, akinek szintén joga van 

a vitát a rendelkezésre álló adatok alapján eldönteni. Ha a játékos a vezető döntésével sem elégedett, akkor a vezetőnek meg kell tekinteni a vitatott játékkal 

kapcsolatos videofelvételeket, melyeket a játékos nem jogosult megtekinteni, de ettől manager-i döntésre el lehet térni. A videofelvételek alapján a kaszinó 

vezetősége a vitában végleges döntést jogosult hozni.  

 

Ha a vita a pénznyerő automatával kapcsolatos, az automata üzemeltetéséért felelős személy köteles értesíteni a kaszinó vezetőségét, aki kivizsgálja a panaszt és 

a gép meghibásodása esetén a játékos kizárólag a meghibásodás előtti, a „credit” -ben szereplő pénzösszeg kifizetésére tarthat igényt.  Amennyiben a 

meghibásodás folyó, de be nem fejezett játék alatt történik, abban az esetben a megtett tét is és a „credit” -ben szereplő pénzösszeg is visszajár a játékosnak.  

(Megj.: a pénznyerő automata meghibásodása esetén minden megtett tét és nyeremény érvénytelen.) 

 

A játékkaszinó fenntartja a jogot, hogy a helyszínen nem eldönthető vitás eset fennállása esetén a pénznyerő automata gyártójától szakvélemény kér, mely 

szakvéleményt a játékkaszinó és a vendég is elfogadnak. A szakvélemény megérkezésének határideje 8 munkanap. (Megj. a játékciklus megkezdése előtti a 

„credit” -ben szereplő pénzösszeg kifizetését azonnal elvégzi a játékkaszinó.) A vitás összeg – amennyiben az jogos -, a szakvélemény megérkezése után 3 

munkanapon belül kifizetésre kerül a játékos részére.  

 

 

13 a)  A JÁTÉKKASZINÓBÓL TÖRTÉNŐ KITILTÁS RENDJE 

 

A kaszinó vezetősége, a kaszinó látogatásától határozott időre, 1 napra, 1 hétre,  

1 hónapra, 2 hónapra, 3 hónapra, 6 hónapra, 1 évre, 2 évre, 3 évre, 4 évre vagy 5 évre   eltilthatja azt, aki: 

 

a) a kaszinóba nem illő, botrányos magatartást tanúsít, vagy  

b) jelenlétével megzavarja a rendet, nyugalmat és a játékok menetét, 

c) a játékszabályokat megszegte, vagy azokkal visszaélt, 

d) belépőkártyáját átruházta, 

e) a kaszinóban meg nem engedett segédeszközt alkalmazott, 

f) a kaszinó vezetőségének információja szerint az a-e pontokban felsorolt cselekmények valamelyikét az adott személy más kaszinó(k)ban megvalósította, 
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A kitiltásról a kaszinó a személyesen jelen levő játékost a kitiltással egyidejűleg, írásbeli nyilatkozat átadásával értesíti. Ha a játékos a nyilatkozat átvételét 

megtagadja, a nyilatkozat elkészítését megelőzően távozik vagy a kitiltás során személyesen nincs jelen, a kaszinó a játékost  - erre vonatkozó írásbeli kérelmére 

- a kitiltásról a játékos kérelméről való tudomásszerzést követő 8 munkanapon belül írásbeli nyilatkozat postai úton való megküldésével vagy személyes átadásával 

értesíti. 

 

Az írásbeli nyilatkozatban a kaszinó a kitiltás tényét, időpontját, információ átadás esetén alkalmazási körét és indokát feltünteti. 

 

A kaszinó a jogszabályokban meghatározott esetben a kitiltást annak időtartama alatt indokolás nélkül visszavonhatja.  

 

 

13 b) EGYÉB JÁTÉKOSVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 

 

A Játékos, önkizáró nyilatkozata 

 

A játékkaszinó vendégei részére 3 hónap, 6 hónap, 1 év vagy 2 év időtartamra biztosítja a belépés megtagadásának, mint, önkizáró intézkedésnek igénybevételét. 

A játékos a fenti, önkizáró nyilatkozatot írásban, a személyazonossága igazolása mellett bocsátja a kaszinó rendelkezésére. 

 

Az önkizáró nyilatkozat szerinti intézkedést a kaszinó a nyilatkozat nyilvántartásba vételét követő 24 órán belül alkalmazza. 

Az 1 évnél rövidebb érvényességű önkizárás feloldásának nincs helye. A legalább 1 éves érvényességű nyilatkozatot a játékos 7 hónap elteltével 

személyazonossága igazolása mellett írásbeli nyilatkozatban vonhatja vissza. A kaszinó a visszavonó nyilatkozatot annak átvétele napján nyilvántartásba veszi 

és az önkorlátozás feloldását a nyilvántartásba vétel napjától alkalmazza. A kaszinó a kizárás, illetve annak visszavonása alkalmazásának megkezdését az 

elektronikus kivonat a kaszinó részére hozzáférhetővé és letölthetővé válását követő 24 órán belül biztosítja.  

 

 

 

14 A JÁTÉKKASZINÓBA TÖRTÉNŐ BELÉPÉS IDEIGLENES FELFÜGGESZTÉSÉNEK RENDJE 

 

A kaszinónak jogában áll a kaszinóba való belépést zsúfoltság, vagy egyéb biztonsági ok miatt átmenetileg, vagy az adott napra véglegesen felfüggeszteni. A 

zsúfoltság miatti korlátozást a vendégek számának csökkenésével az ügyeletes kaszinó Menedzser oldhatja fel. 

A kaszinó Menedzsernek egyéb biztonsági okok miatt is joga van a belépést átmenetileg felfüggeszteni. A felfüggesztés ideje alatt a kaszinónak joga van bármely 

vendég kaszinóba való belépését megtagadni, s az intézkedés foganatosítása érdekében a biztonsági szolgálatot igénybe venni. 

 

15 AZ IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS RENDJE 

 

A kaszinóban felmerülő bármely probléma, panasz vagy egyéb igény felmerülése esetén a vendég jogosult a szolgálatot teljesítő vezetőt igényével felkeresni, aki 

az adott kérdésben érdemi döntést hoz. Amennyiben a vendég ezen döntéssel nem ért egyet, panaszával írásban felkeresheti a kaszinót üzemeltető gazdasági 

társaság vezetőségét, az alábbi címen: Casino Win Kft. cím: 9022 Győr Teleki László utca 17, melyet a társaság vezetősége érdemben elbírál és döntéséről a 

vendéget írásban értesíti.  

A kaszinó felügyeleti szerve, ahova a vendégek panaszaikkal fordulhatnak:  

Szerencsejáték Felügyelet, Budapest 1051 Sas utca 20-22. 

 

16 A NYEREMÉNYIGAZOLÁS KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

 

A kaszinó a 2.000.000.-Ft összeget meghaladó nyeremény esetén-ha a nyeremény összege minden kétséget kizáróan megállapítható és a játékos a kaszinó 

részvételi szabályzatában foglaltak szerint járt el, köteles a játékos kérésére nyereményigazolást kiállítani.  

A pénznyerő automatákon csak abban az esetben állíthat ki nyereményigazolás a kaszinó, ha a játékos az aznapi belépéskor jelzi a szolgálatos Managernek, hogy 

nyereményigazolás kiállítását fogja kérni, valamint csak és kizárólag a kaszinó pénztárából váltott tikettel szerez játékjogot az automatákon. Amennyiben ez a 

két feltétel nem teljesül a Nyereményigazolás kiállítását a kaszinó megtagadja Az élő asztaloknál ilyen korlátozás nincs. A fent leírt szabályról a recepción is 

tájékoztatjuk a játékosokat. 

Nyereményigazolás csak a tényleges, minden kétséget kizáró nyereményről, a játék végén és a kaszinóból való távozáskor, egy alkalommal, a nyeremény 

megszerzésének játéknapján adható.  

A nyereményigazolás kiadását egy ismételt játékos átvilágítással kezdjük, amennyiben ez eredményes volt a továbbiakban kerülhet sor a kamera szolgálat 

segítségével, a pontos nyeremény összeg megállapítására, valamit arra, hogy a nyereményigazolás kiadását kérő játékos végig a kaszinó részvételi szabályainak 

betartásával játszott-e. Amennyiben minden rendben volt úgy a megfelelő okmányok kitöltése és kiadása után még az adott játéknap keretein belül értesítjük a 

Szerencsejáték Felügyeletet a rendkívüli eseményről. 

 

17 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK: 

 

A jelen Szabályzat rendelkezéseit a kaszinó minden, látogatója és alkalmazottja köteles maradéktalanul betartani és a játékosokkal betartatni. Minden játékosnak 

joga van a Szabályzat rendelkezéseit megismerni, s a játékosok is kötelesek annak rendelkezéseit betartani. 

 

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben Magyarország hatályos jogszabályait, a koncessziós szerződés rendelkezéseit, a Casino Win Győr hatályos 

Játéktervét, és a Szerencsejáték Felügyelet által kiadott mindenkori hatályos előírásokat kell alkalmazni. 

 

Győr, 2021. május 17.  


