A Szerencsejáték Zrt. és a Magyar Falu Programhoz csatlakozó Postapartner közötti
értékesítési szerződés legfontosabb paraméterei1
I. Előzmények
A Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról szóló 62/2021.
(II.12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1.§ (1) bekezdése értelmében a
kistelepülések népességmegtartó erejének növelése, a kistelepülésen élők életszínvonalának emelése,
valamint az alapvető szolgáltatások mennyiségileg és minőségileg magasabb színvonalú
hozzáférhetővé tétele érdekében a Korm. rendeletben meghatározott feltételekkel, a Magyar Falu
Program keretében a központi költségvetésből vissza nem térítendő költségvetési támogatás
igényelhető.
A Korm. rendelettel összhangban a Magyar Falu Programhoz történő csatlakozás esetén a
postai szolgáltatások mellett lehetőség nyílik szerencsejáték közvetítési tevékenység végzésére is
a Szerencsejáték Zrt.-vel történő szerződéskötés esetén.
II. Szerződéses konstrukció
A Szerencsejáték Zrt. és a Postapartner által megkötendő értékesítési szerződés alapján Postapartner a
Szerencsejáték Zrt. – mint szerencsejáték szervező – nevében és javára a szerencsejáték és fogadás
szakágazatba sorolt ügynöki értékesítést és a szerződésben meghatározott egyéb tevékenységet végez.
A Magyar Posta Zrt. és a Szerencsejáték Zrt. együttműködési megállapodása alapján Magyar Posta
Zrt. látja el a Postapartner szerencsejáték közvetítési tevékenységéhez kapcsolódó, megállapodásban
meghatározott feladatokat.
A Magyar Posta Zrt. és a Postapartner közötti jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseket az értékesítési
(közvetítői) szerződés mellékletét képező megállapodás tartalmazza, amelyet mind a Postapartner,
mind a Magyar Posta Zrt. saját nevében ír alá.
III. Szerződés tárgya
Postapartner az értékesítési szerződés alapján a Szerencsejáték Zrt. – mint szerencsejáték szervező –
nevében és javára a szerencsejáték és fogadás szakágazatba sorolt ügynöki (kaparós sorsjegy,
számsorsjáték, fogadás) értékesítést, a Szerencsejáték Zrt. szabályzataiban megfogalmazottak szerint
nyereménybeváltást, valamint egyéb, a szerződésben meghatározott szolgáltatók nevében és javára
mobilegyenleg feltöltési tevékenységet végez, amely tevékenységért a Postapartnert a szerződésben
meghatározottak szerint jutalék2 illeti meg, melyet a Szerencsejáték Zrt. az üzletvitelében
bekövetkezett változásokra tekintettel (pl. új játék vagy szolgáltatás bevezetése, szerkezet átalakítás,
egyes játékok és fogadások játékszabályainak módosítása, gazdasági környezet és jogszabályi háttér
megváltozása stb.) jogosult módosítani.
IV. Szerződés időtartama
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A tájékoztató tartalmára vonatkozóan a változtatás jogát fenntartjuk, és az abban foglaltak nem jelentenek automatikus
szerződéskötési kötelezettséget a Szerencsejáték Zrt-re nézve.
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A postapartneri jutalékokat az 1. számú melléklet tartalmazza

Az értékesítési szerződés a Szerencsejáték Zrt. és a Postapartner között határozatlan időre jön létre,
amelyet a felek bármelyike jogosult 30 napos felmondási idővel, rendes felmondás útján megszüntetni.
V. Értékesítési tevékenység ellátása
Postapartner, valamint az értékesítésben közreműködők az értékesítési tevékenységet az értékesítési
szerződésben (továbbiakban ÉSZ), valamint annak mellékletét képező Értékesítési Szabályzat szerint
látják el. Az Értékesítési Szabályzat az értékesítési tevékenység részletes, gyakorlati szabályait
tartalmazó dokumentum. Az Értékesítési Szabályzatban foglalt rendelkezések az értékesítési
tevékenységben résztvevőkre kötelező erejűek, azoktól eltérni kizárólag az értékesítési (közvetítői)
szerződésben meghatározott esetben lehet. Postapartner és közreműködői kötelesek a felelős
játékszervezés szabályait szem előtt tartva folytatni az értékesítési tevékenységüket.
Postapartner a Szerencsejáték Zrt. által szervezett szerencsejátékokat, illetőleg az általa kibocsátott
termékeket, továbbá a Kincsem+ játékot kizárólag a Szerencsejáték Zrt. által meghatározott áron, a
Szerencsejáték Zrt. által megadott időpontig értékesítheti.
Postapartner térítésmentesen biztosítja az értékesítőhelyen a kirakatokban, illetve a helyiségeken kívül
és belül, feliratok, eredményközlők, nyereményjegyzékek, reklámanyagok, hirdetmények, plakátok
elhelyezését. A reklámanyagokat, plakátokat, nyereményjegyzékeket, hirdetményeket a Szerencsejáték
Zrt. által elrendelt időpontban helyezi ki és vonja be.
Postapartner kizárólag az ÉSZ-ben rögzített értékesítőhelye(ke)n és a megjelölt nyitvatartási időben3
végezheti a Szerencsejáték Zrt. által szervezett szerencsejátékok forgalmazását.
A szerencsejátékok szervezése és lebonyolítása felett a Szerencsejáték Felügyelet törvényességi
felügyeletet gyakorol.
VI. Jogok és kötelezettségek
Postapartner az értékesítésben közreműködőkért teljes anyagi és kártérítési felelősséget vállal.
Postapartner felelős valamennyi, a Részvételi Szabályzat (továbbiakban RSZ) szerinti kárért a
játékossal és a Szerencsejáték Zrt.-vel szemben, amennyiben a kár az Postapartnernek felróható
magatartás következtében keletkezett.
Postapartner erkölcsi feddhetetlenségének bizonyságául az ÉSZ megkötésével egyidejűleg köteles
bemutatni a saját bejegyzéstől mentes 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványát.
Postapartner elektronikus elérhetőséget (e-mail címet) biztosít (az értékesítőhelyen vagy az
Postapartner székhelyén/telephelyén/stb.), melyet az értékesítési jogviszony fennállása alatt
folyamatosan fenntart és használ.
A Szerencsejáték Zrt. bármikor jogosult ellenőrizni pl.
 a Postapartner által végzett szolgáltatást és annak minőségét,
 kiküldött anyagok vásárlótérbe való kihelyezését és lejárt anyagok eltávolítását,
 a kaparós sorsjegykészletet,
 az akciók lebonyolítását, betartását,
 a terminálnak és tartozékainak rendeltetésszerű használatát,
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Szerencsejáték Zrt. az ÉSZ-ben meghatározott terminál forgalmazási rendet tekinti mérvadónak a nyitva tartásra
vonatkozóan.




a terminált kezelő üzemeltetési jogosultságát,
a szelvénykészletet.

VII. Egyéb előírások
Postapartner vezető tisztségviselője, és az értékesítésben közreműködők, a Szerencsejáték Zrt. és a
Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. által szervezett aktív pályázatos rendszerű külön- és
ajándéksorsolásokban, valamint a promóciós játékokban nem vehetnek részt, és ezáltal
nyereményjogosultságot sem szerezhetnek.
Postapartner minden, a Szerencsejáték Zrt. által a játékosok-fogadók számára szervezett
forgalomnövelő akció lebonyolításában részt vesz, az akciók lebonyolítási módjára meghatározott
feltételeket külön szerződésmódosítás nélkül elfogadja, a közreműködésért külön díj nem illeti meg.
Postapartner a fogadások, sorsolásos játékok, értékcikkek (kaparós sorsjegyek), mobilegyenleg
feltöltés, Elektronikus Szerencsekártya, valamint a Kincsem+ játék ellenértékét a Szerencsejáték Zrt.
javára beszedi, az RSZ-ekben meghatározott kisösszegű nyereményeket előírásszerűen kifizeti a
játékosok részére; továbbá az RSZ-ekben meghatározott összeg feletti nagynyeremények kifizetésével
kapcsolatos tájékoztatást megadja.
VIII. Eszközök, a tevékenység ellátásához szükséges alapanyagok, segédanyagok és oktatás
Szerencsejáték Zrt. díjmentesen biztosítja az értékesítési tevékenység ellátásához szükséges
eszközöket (pl. Szerencsejáték Zrt saját vagyonbiztosítása keretében az online terminált és tartozékait),
a segédanyagokat (pl. Részvételi Szabályzat), nyomtatványokat (pl. segédszelvényeket,
thermotekercseket), az értékesítés elősegítését szolgáló reklámanyagokat, kötelező tájékoztatókat.
Szerencsejáték Zrt. gondoskodik a technikai felszerelés telepítéséről, rendszeres karbantartásáról,
javításáról és szükség esetén cseréjéről.
A Magyar Posta Zrt. biztosítja a postapartneri értékesítőhelyeken működő online terminálok
üzemeltetéséhez szükséges thermotekercsek készletezését, postai küldeményképzését és a megrendelő
Postapartnerek részére történő eljuttatását.
A Magyar Posta Zrt. végzi a sorsjegyek raktározását, kiküldését a Postapartnerek részére (új
sorsjegymegjelenések esetén automatikus ellátmányt, majd havi rendszerességű készletfeltöltést
biztosít).
Szerencsejáték Zrt. továbbá a Postapartner és az értékesítési tevékenységben közreműködők részére
biztosítja a tevékenység ellátásához szükséges oktatást.
A forgalmazás megkezdésének előfeltételeként a Postapartner, valamint a terminált kezelő további
személyek az oktatást követően eredményes terminálkezelői vizsgát kötelesek tenni. A terminálkezelői
jogosultság megszerzésének elengedhetetlen feltétele, hogy a vizsgára bocsátott terminálkezelő három
hónapnál nem régebbi, bejegyzéstől mentes hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkezzen.
A szintfelmérők megírásához Szerencsejáték Zrt. sem eszközt, sem oktatótermet nem köteles
biztosítani.
A terminál kezelését, az azon való forgalmazást kizárólag a megfelelő terminálkezelői jogosultsággal
rendelkező személy végezheti.

Az új játék/termék/rendszer bevezetéséhez kapcsolódó képzés sikeres elvégzése nélkül a korábban
megszerzett terminálkezelői jogosultság megszűnik.
A Magyar Posta Zrt. vállalja, hogy a Postapartner által terminálkezelői képzésre kijelölt munkatársakat
beiskoláztatja.
Szerencsejáték Zrt. az alábbi oktatásokat díjmentesen biztosítja a Postapartner, illetve az általa
képzésre kijelölt munkatársak részére:
Megnevezés
Szintfelmérő vizsga ÉTO rendszerben
Új játék/termék/rendszer bevezetéséhez kapcsolódó távoktatás ÉTO rendszerben
Wave TM terminálkezelői tanfolyam
Új játék/termék/rendszer bevezetéséhez kapcsolódó tantermi oktatás
IX. Értékesítőhelyre vonatkozó előírások
Postapartner a tevékenységét saját tulajdonú üzlethelyiségében, vagy bérleményében végzi.
Amennyiben Postapartner más termék értékesítését is végzi, köteles elkülönített helyet biztosítani az
értékesítőhelyen az értékesítési tevékenységhez.
Postapartner az értékesítőhelyen köteles a bankkártyás fizetési lehetőséget folyamatosan biztosítani.
Postapartner az online terminál és az adatátvitelt biztosító beltéri egység / modem / adapter
működéséhez szükséges, az érintésvédelmi előírásoknak megfelelő elektromos hálózatot biztosítja,
amennyiben szükséges kiépíti. A terminált és a kommunikációs egység konnektorait folyamatosan
üzemelő 10A-es kismegszakítóval védett, földelt, lehetőség szerint külön erre a célra kialakított
áramkörre kell csatlakoztatni. A készülékek csak a 40/2017. (XII. 4.) NGM rendeletben és az MSZ
2364 szabványban előírt, ellenőrzés alá vont és megfelelőnek minősített földelt csatlakozó aljzatba
csatlakoztathatók az eredeti hálózati kábelükkel, hosszabbító nélkül.
Postapartner a fentebb jelzett eszközök folyamatos működéséhez szükséges éjszakai áramellátást, az
értékesítéshez szükséges informatikai eszközök ezen áramkörről történő működtetését, valamint a
megfelelő hőmérsékleti tartományt– 18-40 C°, normál irodai környezet – biztosítja.
Postapartner az online terminál adatkommunikációs kapcsolatának
leszerelésével kapcsolatos telepítési és leszerelési költségeket megtéríti.

kiépítésével,

valamint

Postapartner az általa kezdeményezett adatkommunikációs kapcsolat áthelyezése (más helyre költözik,
épületen belüli áthelyezés stb.), vagy megszüntetése esetén az ezzel kapcsolatos költségeket 4 –
megtéríti.
Postapartner biztosítja, hogy az online terminál működési helye, a működés ideje alatt
telefonösszeköttetés útján, folyamatosan elérhető legyen.
X. Postapartner elszámolása
A Szerencsejáték Zrt. és a Postapartnerek közötti szerencsejáték termékforgalmazással közvetlenül
összefüggő elszámolási folyamatot – a Szerencsejáték Zrt. megbízása alapján, a Szerencsejáték Zrt.
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Az online terminál adatkommunikációs kapcsolatának szerelési költségeit a 2. számú melléklet tartalmazza

egyes, elszámoláshoz kapcsolódó pénzügyi kötelezettségeinek a teljesítését a Szerencsejáték Zrt.-től
átvállalva – a Magyar Posta Zrt. bonyolítja le.
A Szerencsejáték Zrt. online terminálján történő értékesítés elszámolása a tárgyhetet követően, míg a
kaparós sorsjegyek elszámolása havonta, utólag történik meg a Postapartner részére. A Szerencsejáték
Zrt. a termékforgalmazásról szóló számlákat és egyéb elszámolási bizonylatokat elektronikus úton
bocsátja partnerei rendelkezésre.
A Szerencsejáték Zrt. valamennyi Postapartner helyett és nevében kiállítja a Postapartner
(szerencsejáték termékforgalmazásból származó) jutalékáról szóló számlát a Postapartner és a
Szerencsejáték Zrt. közötti ÉSZ-ben foglaltak szerint. A jutalékszámlával kapcsolatos NAV Online
Számla adatszolgáltatási kötelezettséget (a számla kiállítójaként) a Szerencsejáték Zrt. végzi.
A szerencsejáték termékforgalmazás után a Postapartnert megillető jutalékot a Magyar Posta Zrt. az
elszámolást követő 8 banki napon belül átutalja a Postapartner bankszámlaszámlájára.
Szerencsejáték Zrt. legkevesebb 300.000,-Ft összegű fedezetet ír elő értékesítőhelyenként, melyet
meghatározott időszakonként jogosult felülvizsgálni oly módon, hogy megvizsgálja az átlagos heti
eladást és amennyiben az meghaladja a szerződéskötéskor előírt nyitó fedezetet, Postapartner köteles
kiegészíteni azt a heti átlagos eladás mértékéig. Szerencsejáték Zrt. jogosult az őt ért kár mértékéig az
óvadékul szolgáló letét összegét felhasználni.

1. sz. melléklet
Postapartneri jutalékok
Játék/fogadás árbevétele alapján

Postapartneri Jutalék

Totó, Góltotó

6,2%

Tippmix, V-sport 1-es kötés

2,0%

Tippmix, V-sport 2-5 kötés

5,2%

Tippmix, V-sport 6-os kötéstől

6,9%

Ötöslottó, Hatoslottó, Skandináv lottó

5,6%

Eurojackpot

2,5%

Joker

6,4%

Kenó

8,0%

Luxor

6,2%

Puttó

3,6%

Kincsem+

6,5%

Sorsjegy 300 Ft-os

10,0%

Sorsjegy 500 Ft-os

8,0%

Sorsjegy 1000 Ft-os

7,0%

Sorsjegy 2000 Ft-os

6,0%

Sorsjegy 3000 Ft-os

5,0%

Felöltött érték alapján
Elektronikus Szerencsekártya feltöltés

Postapartneri Jutalék
3,0%

Telekom egyenlegfeltöltés

1,8%-a + 27% ÁFA

Telenor egyenlegfeltöltés

1,3%-a + 27% ÁFA

Vodafone egyenlegfeltöltés

2,4%-a + 27% ÁFA

2. sz. melléklet
Az online terminál adatkommunikációs kapcsolatának szerelési költségei
I. Az adatkommunikációs kapcsolat áttelepítési/ áthelyezési/ újraindítási/ átinstallálási
költségek a kommunikáció módjától függően eltérőek:
a) VSAT kommunikáció esetén a szerelést végző Szolgáltató a VSAT antenna és/vagy
egységeinek áttelepítését megelőző műszaki bejárás alapján árajánlatot ad az áttelepítés
költségeiről. Az árajánlat forint alapú díjtételeket tartalmaz. Az árajánlat elfogadása után a
Szolgáltató a Postapartnerrel történt előzetes időpont egyeztetés után elvégzi az áttelepítést. Az
áttelepítés számlázása az árajánlat, valamint a tételes elszámolást tartalmazó munkalap alapján
történik.
b) a vezetékes kommunikációs vonal házon (épületen) belüli áttelepítési költsége 7.000,- Ft +
ÁFA,
c) a vezetékes kommunikáció házon (épületen) kívüli áttelepítési költsége 15.000,- Ft + ÁFA,
d) a mobil online terminál esetén az áthelyezési költség 20.000,- Ft + ÁFA és – amennyiben külső
antenna is telepítésre került – a külső antenna áthelyezési költsége a szerelést végző Szolgáltató
árajánlata alapján,
e) online terminál újraindítási költsége 20.000,- Ft + ÁFA,
f) átinstallálási díj, 20.000,- Ft + ÁFA, amennyiben a szerződés felmondását követően a terminál
üzemeltetése (a szerződés megszűnését közvetlenül követően) ugyanabban az üzlethelyiségben,
elmozdítás (áttelepítés/áthelyezés) nélkül ugyanazon kommunikáció használatával más
Postapartner, vagy vállalkozás által folytatódik.
II. Az adatkommunikációs kapcsolat leszerelési költségek a kommunikáció módjától függően
eltérőek:
a) műholdas kommunikáció esetén az online terminál működtetéséhez szükséges antenna
leszerelési költség 47.000,- Ft + ÁFA,
b) vezetékes kommunikáció esetén az online terminál működtetéséhez szükséges kommunikációs
vonal bontási költsége 15.000,- Ft + ÁFA,
c) mobil kommunikációs online terminál esetén a mobil online terminál leszerelési költsége
20.000,- Ft + ÁFA és – amennyiben külső antenna is telepítésre került – a külső antenna
leszerelési költségei.

