
Szeretnénk, ha mindenki felelősségteljesen játszana.  

Részletek 

Hasznos eszközök a szerencsejáték kézben tartására 

Aktivitásom 

Kövesse nyomon aktivitását 

Befizetési limitek 

Korlátozza az óránként és naponként befizethető összeget 

Aktivitási figyelmeztetések 

Állítson be figyelmeztetéseket, melyek segíthetnek az ideje beosztásában 

Nyerőgép játékmenet limitek 

Kezelje nyerőgépes szerencsejátékát 

Játékszünet 

Tartson szünetet a szerencsejátékban 

Önkitiltás 

Tartsa kézben az irányítást a szerencsejátéka felett  

 

Tényleg tudja, hogyan működik a szerencsejáték? 

OLVASSA EL A TÉNYEKET 

Kiskorúak védelme 

A 18 éven aluliak szerencsejátékát a törvény tiltja és a bet365 rendkívül komolyan veszi a kiskorúak 

védelmére vonatkozó kötelezettségeit. 

Részletek 

Segítség barátoknak és családnak 

Amennyiben aggódik egy barátja vagy családtagja szerencsejátékkal kapcsolatos viselkedése miatt, 

ne késlekedjen és adja meg neki a szükséges támogatást. 

Részletek 

Segítő szervezetek 

A szerencsejáték problémákkal számos független szervezet is foglalkozik, amelyekkel több módon is 

kapcsolatba léphet és ingyenes, valamint bizalmas tanácsadást nyújtanak.  

A teljes lista megtekintése 
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A felelősségteljes szerencsejátékról 

A felelősségteljes szerencsejáték mindenkire vonatkozik, függetlenül attól, hogy Ön szerint 

szerencsejáték problémával küzd-e vagy sem. 

Hogyan játsszak felelősségteljesen? 

 A szerencsejátéknak szórakoztató tevékenységnek kellene lennie, nem pénzkereseti módnak.  

 Csak akkora összeggel játsszon, amelynek elvesztését megengedheti magának. Használhatja 

a befizetési limiteket, hogy szabályozza az elkölthető pénz összegét.  

 Soha ne üldözze a veszteségeit, ez problémákhoz vezethet. 

 Figyeljen arra, hogy mennyi időt tölt játékkal. Állítson be aktivitási figyelmeztetéseket, hogy 

figyelemmel követhesse mennyi ideje van bejelentkezve a számlájába. 

 A szerencsejáték mellett vegyen részt más tevékenységekben is. Amennyiben a szerencsejáték 

az egyetlen szórakozása, álljon meg és gondolja át, hogy még mindig örömét leli -e benne. 

 Időnként tartson szünetet a szerencsejátékban. Ha folyamatosan játszik, könnyen elveszítheti az 

időérzékét és az ítélőképességét is befolyásolhatja.  

 Ne játsszon alkohol hatása alatt, illetve amikor zaklatott vagy depressziós, mivel ez befolyásolja a 

döntési képességeit. 

 Gondoljon arra, hogy mennyi időt és pénzt fordít a szerencsejátékra. 

Az Aktivitásom használatával nyomon követheti tevékenységét. 

 Ismerje meg a nyerési esélyeit és a termékek működését. 

 Tudjon arról, hogy amennyiben beszélnie kell valakivel a szerencsejáték problémáról, 

kapcsolatba léphet egy szerencsejáték problémákkal foglalkozó támogatói szervezettel. 

Ön felelősségteljes? 

Erősen hiszünk abban, hogy a bet365-nél a szerencsejáték egyetlen módja az, ha felelősen játszik. 

Néhány emberre a szerencsejáték káros hatással lehet. Amennyiben aggódik a szerencsejátékhoz 

való viszonyulása miatt, a rövid önértékelési kérdőívünk megválaszolása segíthet eldönteni, hogy 

problémája van-e. 

Ismerje fel a problémát 
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Szerencsejáték probléma 

Az ügyfeleink túlnyomó többsége felelősségteljesen játszik, némelyiküknél azonban a szerencsejáték 

komoly problémát okoz. 

Mi a szerencsejáték probléma? 

A szerencsejáték probléma azt jelenti, amikor a szerencsejáték olyan mértékű, hogy az már 

veszélyezteti, megzavarja vagy károsítja a családi, személyes vagy szabadidős tevékenységeket. A 

szerencsejáték problémával küzdő személy általában úgy jellemezhető, mint aki több pénzt költ 

szerencsejátékra és/vagy időt tölt vele, mint amennyit megengedhet magának.  

A szerencsejáték probléma figyelmeztető jelei  

1. Több pénzt költ szerencsejátékra és több időt tölt vele, mint amennyit megengedhet magának. 

2. Nehezére esik, hogy kezelje a szerencsejátékot vagy megálljon vele.  

3. Pénzzel és szerencsejátékkal kapcsolatos viták a családjával vagy barátaival.  

4. Elveszíti az érdeklődését a szokásos tevékenységei és hobbijai iránt; pé ldául találkozás 

barátokkal, időtöltés a családdal. 

5. Mindig a szerencsejátékra gondol vagy arról beszél. 

6. Hazudik a szerencsejátékáról vagy eltitkolja azt más emberek elől.  

7. Üldözi a veszteségeit vagy pénzügyi problémákat akar megoldani a szerencsejátékkal.  

8. Addig játszik, amíg az összes pénze elfogy. 

9. Pénzt kér kölcsön, eladja az értékeit vagy nem fizeti a számláit annak érdekében, hogy a 

szerencsejátékát finanszírozni tudja. 

10.  Egyre nagyobb összegekkel vagy egyre tovább kell játszania, hogy ugyanazt az izgalmat élje át. 

11.  Elhanyagolja a munkáját, tanulmányait, családját, személyes szükségleteit vagy a háztartás körüli 

feladatait a szerencsejáték miatt. 

12.  Idegesnek, nyugtalannak, bűnösnek, depressziósnak vagy ingerlékenynek érzi magát.  

Amennyiben továbbra sem biztos a szerencsejátékhoz való viszonyulásával kapcsolatban, válaszolja 

meg az önértékelési kérdőívünket. 

Önértékelés 
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A szerencsejáték működése 

A szerencsejáték működésének ismerete segíti abban, hogy átgondolt döntést tudjon hozni, amikor 

szerencsejátékra költ pénzt. 

Amikor meg szeretne tenni egy tétet, legyen az egy sportfogadás, kaszinójáték vagy pókerjátszma, 

elengedhetetlen, hogy ismerje azt a terméket, amellyel játszik . Ha ez nem áll fent, akkor ne tegyen 

fogadást. 

Ez nyilvánvalónak tűnhet, de a szerencsejáték legnagyobb veszélye a pénz elvesztése. Ha tudja, 

mire fogad, az azt jelenti, hogy átgondolt döntést tud hozni a szerencsejátékra költött pénzével 

kapcsolatban. 

Sport 

A sportfogadás (általában) sportesemények kimenetelének a megtippelését jelenti. Ez lehet egy 

végső eredmény vagy a játékon belüli bármilyen esemény. A fogadáskor használt nyereményszorzót 

a cég határozza meg és a szorzó az ő elképzelésüket tükrözi az esemény bekövetkeztével 

kapcsolatban. 

A nyeréshez egyszerűen csak helyesen kell tippelnie, bár nem létezik garantált nyertes. Még ha a 

legesélyesebbre fogad is, a nyerés sohasem garantált, mivel a sport alapvetően kiszámíthatatlan.  

Valószínűtlen kimenetelek nem csak lehetségesek, de rendszeresen meg is történnek.  

Hogyan működnek a "szorzók"? 

A szorzók azt mutatják, hogy a bukméker szerint mennyire valószínű egy esemény bekövetkezte. 

Minél alacsonyabb a szorzó, annál valószínűbb, hogy bekövetkezik, azaz sikeres fogadás esetén 

annál kevesebb a nyereménye. 

A szorzókat decimális vagy tört formátumban is megjelenítheti, mindkettő ugyanazt a nyerési esélyt 

jelenti, csak különbözőképp megjelenítve. 

Például a 3.00 és 2/1 ugyanazt jelenti. Ha ezzel a szorzóval 1€ tétet helyez el, és a szerencse Önnek 

kedvez, akkor összesen 3€-t kapna vissza, melyből 1€ az eredeti tét és 2€ a nyeresége.  

Néhány további példa: 

1€ összegű tét 2.5-ös (6/4) szorzóval összesen 2,50€ nyereményt jelentene nyertes fogadás esetén. 

Ez az 1€ tét és az 1,50€ nyereség együttesen. 

1€ összegű tét 1.66-os (4/6) szorzóval összesen 1,66€ nyereményt jelentene nyertes fogadás esetén. 

Ez az 1€ tét és a 0,66€ nyereség együttesen. 



1€ összegű tét 11.00-es (10/1) szorzóval összesen 11€ nyereményt jelentene nyertes fogadás 

esetén. Ez az 1€ tét és 10€ a nyereség együttesen.  

De ne feledje, hogy az esélynek és a kiszámíthatatlanságnak is része van a játékban, így a várt 

kimenetel nem mindig következik be, a favorit veszíthet, és a legesélytelenebb játékosra is 

rámosolyoghat a szerencse. Szóval sohase kockáztasson többet, mint amennyit megengedhet 

magának. Mindig játsszon felelősségteljesen és a saját keretein belül.  

Nyerőgépek 

A nyerőgépek online játékgépek, hasonlóak a hagyományos félkarú nyerőgépekhez. Gyakran 

népszerű filmeken, mitológián és játékokon alapulnak. A nyerőgépeken nagyon egyszerű játszani - a 

tét kiválasztása után csak meg kell nyomni a pörgetés gombot. A nyeremények azokon a 

szimbólumkombinációkon alapulnak, melyek a képernyőn jelennek meg, miután a tárcsák megálltak. 

A céljuk, hogy szórakoztatóak legyenek, nincs szükség ügyességre, a végeredményt pedig nem tudja 

kitalálni vagy befolyásolni. Ön mindössze kiválasztja a tétjét és megnyomja a pörgetést, a többi pedig 

a szerencsén múlik. 

A végeredményt egy véletlenszám generátor határozza meg, amely azt jelenti, hogy senki sem tudja 

kitalálni a pörgetések eredményét. 

A játék eredményét semmi sem befolyásolja - emlékezzen erre, amikor megteszi a fogadásait, és 

sohase kockáztasson többet, mint amennyit megengedhet magának. Mindig játsszon 

felelősségteljesen és a saját keretein belül. 

Blackjack 

A blackjack viszonylag egyszerű a felszínen, azonban valójában egy stratégiai játék, melyhez 

szükséges a valószínűség és a szorzók mibenlétének alapos ismerete.  

A játék kezdetekor egy nyitó fogadást tesz meg, amely során csak a véletlen szerencsére számíthat, 

mivel a nyitó fogadását nincs mire alapoznia. 

Ezt követően két kártyát kap (egyesével sorrendben, ahol az utolsó lapot mindig az osztó kapja). 

Ilyenkor még egy fogadást megtehet a két kártyája erőssége és az osztó felfordított kártyája alapján 

(a másik le van fordítva). A játék valójában itt kezdődik.  

El kell döntenie, hogy marad-e a meglévő kártyáinál vagy kér-e még egy kártyát. A cél, hogy minél 

közelebb kerüljön a 21-hez (vagy ideális esetben 21-e lesz) anélkül, hogy túllépné azt. 

Annyi extra kártyát kérhet, amennyit csak szeretne, és mindössze annyi a lényeg, hogy a kártyái 

összege végül nagyobb legyen, mint az osztóé. 

https://juegoresponsable.bet365.es/responsible-gambling/how-gambling-works#JB


A blackjack játék kulcsa, hogy tudja, mikor kérjen még egy lapot és mikor álljon meg. Ezt a döntést 

két dolog alapján kellene meghoznia - először is milyen lapja van az osztónak, másodszor pedig, ha 

kér egy lapot, akkor mekkora az esélye annak, hogy ezzel növeli a nyerési esélyeit? 

Mint minden szerencsén alapuló játéknál, a végeredményt a játék csak azon részein befolyásolhatja, 

ahol döntési lehetősége van. Bár fontos, hogy értse a játék menetét és azt , hogy mikor kell 

meghoznia bizonyos fogadási döntéseket, nem tudja megjósolni, hogy Ön vagy az osztó milyen lapot 

kap, az a véletlenen múlik. 

Emlékezzen erre, amikor megteszi a fogadásait, és sohase kockáztasson többet, mint amennyit 

megengedhet magának. Mindig játsszon felelősségteljesen és a saját keretein belül.  

További információért tekintse meg a Játék útmutatót. 

Rulett 

A rulett szerencsejáték: nem tudja befolyásolni a kimenetelt, ugyanakkor választhat olyan fogadási 

lehetőségeket, amelyek alacsonyabb kockázattal járnak.  

A kerék tipikusan 37 színes lyukból áll, amelyek 0-tól 36-ig vannak felszámozva. 18 piros, 18 fekete 

és egy zöld (nulla). Mindössze azt kell megtippelnie, hogy a golyó melyik számon fog landolni. 

Számos fogadási lehetőség van, például egy szám, piros vagy fekete és páros vagy páratlan. Ahogy 

az elvárható, a kapott szorzó a választás bekövetkezésének esélyétől függ.  

2,7% esélye van annak, hogy a golyó a megtippelt számon landol, amely 35:1-hez fizet. Annak az 

esélye, hogy a piros/fekete vagy páros/páratlan választása bejön 48,6%, amely 1:1-hez fizet. 

A nyerési esélyeit a kiválasztott fogadási opcióval befolyásolhatja. Minél magasabb a szorzó, annál 

alacsonyabb a nyerési esély, azonban a pörgetés kimenetelét nem tudja befolyásolni, illetve nem 

követhet semmilyen mintát, mivel az eredményt egy véletlenszám generátor határozza meg, így az 

teljesen véletlen. 

Emlékezzen erre, amikor megteszi a fogadásait, és sohase kockáztasson többet, mint amennyit 

megengedhet magának. Mindig játsszon felelősségteljesen és a saját keretein belül.  

További információért tekintse meg a Játék útmutatót. 

Póker 

A póker többnyire egy ügyességi játék, ugyanakkor a szerencsének is nagy szerepe van, hiszen a 

siker végső soron a kiosztott kártyáktól függ.  
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A Texas Hold'em legnépszerűbb verziójában az a cél, hogy a lehető legjobb ötkártyás leosztást hozza 

ki a hét leosztott kártyából. Kezdetben minden játékos két kártyát kap, amelyet további három kör 

követ, ahol öt közös kártya kerül leosztásra (három, majd egy és még egy). Minden kör után további 

fogadásra van lehetőség. 

Minden fogadási körnél választhat az Emel, Hív, Check (Passz) vagy Bedob opciók közül. A lényeg, 

hogy a legerősebb leosztással nyerjen vagy rákényszerítse a többi játékost arra, hogy bedobják a 

lapjaikat. A nyertes megkapja a potot, azaz az adott leosztásra feltett összes pénzt.  

A póker elméletileg egy viszonylag egyszerű játék, de nagyfokú szakértelem szükséges ahhoz, hogy 

valaki tényleg jól játsszon. Jól kell ismernie a valószínűséget és az adott kártyák nyerési esélyét, 

valamint olvasnia kell tudni a többi játékos lépéseiből. Jó leosztásuk van vagy csak blöffölni 

próbálnak? 

Ezek az apróságok teszik a pókert igazán jó játékká, és ezek miatt fontos, hogy megértse a játékot, 

mielőtt elkezd készpénzben játszani. Igen, a szerencse is része a játéknak, mivel a kártyákat 

véletlenszerűen húzzák, de hosszútávon mindig a legjobb játékosok nyernek. Tanulja meg a leckét és 

ne feledje, hogy sohase kockáztasson többet, mint amennyit megengedhet magának. Mindig játsszon 

felelősségteljesen és a saját keretein belül. 

Szómagyarázat 

Véletlenszám generátor 

A véletlenszám generátor (Random Number Generator) egy számítógépes program, amely számok 

vagy szimbólumok olyan véletlenszerű sorozatát hozza létre, mely előre nem jósolható meg.  

A játékos várható visszafizetése (Return to Player, RTP) 

Egy adott időszak alatt az ügyfeleknek visszafizetett átlagos összeg egy bizonyos játékon. A játékos 

hosszútávon várható visszafizetését több ezer pörgetés és forduló alapján mérik, és ez nem a minden 

egyes játék során elvárható visszafizetést jelenti. 

A bet365 oldalon használt véletlenszám generátorral és az RTP-vel kapcsolatos további információért 

látogasson el a Méltányos kifizetések oldalra. 
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Tévhitek eloszlatása 

Az emberekben gyakran él olyan elképzelés a szerencsejátékkal kapcsolatban, ami problémákhoz 

vezethet. Néhány elterjedt tévhitet az alábbiakban részletezünk.  

Gyakori tévhitek a szerencsejátékkal kapcsolatban 

Tévhit  Minél tovább játszik , annál nagyobb valószínűséggel fog nyerni. 

Tény Ha hosszabb időt tölt szerencsejátékkal, az nincs kihatással a következő esemény 

kimenetelére. Növelheti ugyan a nyerési esélyeit bizonyos típusú fogadásokkal a 

szorzók működésének és a vonatkozó játékstratégiák ismeretében, de az eredményt 

nem lehet garantálni. Ha egyszerűen csak hosszabb ideig játszik, azzal nem fogja 

növelni a nyerés valószínűségét. 

Tévhit  Ha elég hosszú ideig játszik , akkor végül minden pénzét visszanyeri.  

Tény Minél tovább játszik, annál nagyobb valószínűséggel fog veszíteni. A 

szerencsejátéknak egy szórakoztató tevékenységnek kellene lennie, a teljes 

szabadidős kiadásának egy részét képezve.  

Tévhit  A játék  ismerete növeli a nyerési esélyeit. 

Tény Növelheti ugyan a nyerési esélyeit (például sport és póker esetében) bizonyos típusú 

fogadásokkal a szorzók működésének és a vonatkozó játékstratégiák ismeretében, 

de a kimenetelt nem lehet garantálni. 

 

Bármennyire is ismer egy játékot vagy sportot, a véletlennel nem tud számolni. Végül 

is azért nézünk sportot, mert nincs két ugyanolyan játék, még akkor sem, ha 

ugyanazon résztvevők ugyanazon a helyszínen játszanak, akkor miért lenne ez más 

a fogadási kimenetelekkel? 

Tévhit Szerencsejáték során a korábbi eredmények nyilvántartása segít a következő 

eredmények megtippelésében. 

Tény Használhatja az eredményeket egy észszerű döntés meghozatalához, de végső 

soron nem ezek határozzák meg a kimenetelt. Továbbá nem változtatnak meg egy 

vesztes fogadást - még akkor sem, ha az összes statisztika azt állítja, hogy valami 

holtbiztos. 

Kérdése van a játékainkkal kapcsolatban? 

Ha igen, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatos csapatunkkal, és munkatársaink segítenek 

megválaszolni a bet365 oldalán található játékokkal kapcsolatban felmerülő kérdéseit.  

 

Kapcsolat 

https://juegoresponsable.bet365.es/contact-us

