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A scoutok tevékenysége és jelentősége, a 
sportszervezetek ezzel kapcsolatos 
támogató tevékenysége
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A sporttörvény szerint a sorsolásos szerencsejátékok játékadójának 
12 százaléka, a bukmékeri rendszerű fogadások játékadójának 50 
százaléka, valamint a totalizatőri sportfogadás (Totó és Góltotó) 
játékadója a sport támogatásában vesz részt.
• Sportszövetségek közvetlen támogatása
• Szponzori szerződések
• Adományozások
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Élő fogadás
Az élő fogadás olyan fogadási típus, mely lehetővé teszi egy sportesemény lebonyolítása 
során bekövetkező helyzetekre, szituációkra, történésekre való érvényes fogadást a 
sportesemény befejezéséig, de legkésőbb a fogadásra felajánlott helyzet, szituáció, 
történés bekövetkezéséig.

• Tv-ből
• Helyszínről közvetlen adathozzáféréssel

Közvetítés

A Szerencsejáték Zrt. élő fogadási lehetőséget kínál magyar sporteseményekre is, 
amennyiben az adatszolgáltatótól adatot kap – „Piacok”: pl. ki szerzi a x. gólt

scout
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Live

data
scout



A live data scout tevékenysége

• Gólok
• Szabadrúgások, büntetők
• Veszélyes támadások
• Büntető lapok, kiállítások
• Szögletek
• Bedobások, kirúgások, stb.

o A labda helyzetének 
meghatározása

o A játékmegszakítások helyének 
jelölése az érintőképernyőn
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Az adattovábbítás folyamata

scout
adatszolgáltató

fogadóiroda



A scout viselkedése

▪ Az adatszolgálatóval megbízási szerződése 
van, fizetése az adattovábbítás 
pontosságától is függ;

▪ Általában havi 3-4 meccset visznek;
▪ Keresik az olyan helyet, ahol belátják az 

egész pályát (hosszanti lelátók közép, fenn);
▪ Az akkreditált scoutok általában a 

sajtórészlegen ülnek; 
▪ Az engedély nélküliek próbálnak elvegyülni, 

kerülik a feltűnést, sokszor lehetetlen 
pózokban nyomkodják a telefont.
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• A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 3 § a) pontja értelmében 
távszerencsejáték szervezését kizárólag a Szerencsejáték Zrt. végezhet (koncessziós jog);

• A sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezéseinek megfelelően a sportfogadással 
kapcsolatos vagyoni értékű jogok a Sportszövetségeket illetik meg;

• A sportfogadási jogokra vonatkozó felhasználási szerződést a Sportszövetségek egyedül a 
Szerencsejáték Zrt-vel kötöttek;

• Magyarországon így egyedül a Szerencsejáték Zrt.-nek van joga online sportfogadási játékot 
szervezni, minden más fogadóiroda sportfogadási és az erre irányuló marketing 
tevékenysége tiltott szerencsejáték szervezésének minősül, amely sérti a Büntető 
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 360. §-át. 

Jogszabályi háttér

Ezen szabályzók alapján ha a mérkőzésen megjelenő scout nem a 
Szerencsejáték Zrt. érdekében jár el, engedély nélküli szerencsejáték 
szervezésében vesz részt.
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• A Sportszövetségek nem járultak hozzá a versenyszervezett mérkőzések eredményeinek 
on-line közvetítéséhez, a mérkőzésről, illetve annak eredményéről és történéseiről csak 
azok engedélyével, hozzájárulásával lehet sportfogadási céllal információkat továbbítani;

• Mind a Sportszövetségek, mind a Szerencsejáték Zrt. küzd a játék tisztaságának és 
törvényességének védelméért, ellenőrzi és minimalizálja a mérkőzések fogadási csalással 
kapcsolatos befolyásolásának a lehetőségét;

Szervezői és etikai irányelvek

• A Szerencsejáték Zrt. nem vesz fel sportfogadási kínálatába alacsonyabb 
osztályú bajnokságok, 18 éven aluliak mérkőzéseit.

• A Szövetségek és Klubok felelőssége, hogy eljárjanak, ehhez nekik van 
eszközük, ők határozhatják meg az erre vonatkozó pályarendszabályokat.



Pályarendszabályok

• Példaként: A Magyar Labdarúgó Szövetség pályarendszabálya az MLSZ által 

szervezett sportrendezvényekre - 5.16 pontja.

• A sportrendezvényről, illetve annak eredményéről és egyes történéseiről csak a 

szervező sportszövetség előzetes írásbeli hozzájárulásával vagy szerződés

alapján továbbíthat információt, ideértve főként a sportfogadási jellegű és on-

line sportfogadás szervezők illetve sportfogadási adatszolgáltatók, valamint 

azok alvállalkozói részére továbbított információkat, valamint a rendezvény 

vagyoni értékű jogait érintő felvételeket. Amennyiben a résztvevő a helyszínen 

nem tudja bemutatni a szervező írásbeli engedélyét - felszólítást követően -

eltávolításra kerülhet.
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Betradar 
megbízólevél
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1. Betradar: adattovábbító személy (scout) bejutásának 
kérése az adott mérkőzésre,

2. Szerencsejáték Zrt. Odds Központ: mérkőzés vizsgálata 
(adjuk-e élőben) – ha nem, akkor jelezzük a szolgáltatónak, 
hogy arra nem továbbítjuk,

3. Az általunk élőben adott mérkőzésekre megkérjük a scout
belépési engedélyét – szövetségnél vagy közvetlenül a 
kluboknál,

4. Az engedély beérkezése után tájékoztatjuk a szolgáltatót a 
részletekről.

A scout bejutásának folyamata
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1. Jelenleg sportáganként eltérő a technika;
2. A scoutok többnyire ugyanazok, több sportágban tevékenykednek;
3. A scoutok számára elég lenne egy állandó engedélyt kiadni, de csak 

azokra a mérkőzésekre beengedni, amelyeket visszaigazolunk;
4. Az olyan bajnokságoknál, ahol minden mérkőzést szerepeltetünk 

(mint pl. labdarúgó NB I.) nem szükséges hetente egyeztetni;
5. Azoknál a bajnokságoknál, ahol nem minden mérkőzést adunk, csak 

azokat a mérkőzéseket küldjük meg, ahova bemehet a scout
(szövetség vagy csapatok felé?);

6. Az általunk nem adott bajnokságoknál (alacsonyabb osztály, 
ifjúsági) minden scout eltávolítása.

Scout akkreditáció:



Élő fogadási 
kínálat

Ellenőrzéshez a tippmixpro

weboldal is használható
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1. Az általunk élőben adott eseményt közvetítő scout bejutása, 
elhelyezése, munkakörülménye ideálisak legyen.

2. Más szolgáltató scoutjai ne tevékenykedhessenek – ők a konkurens 
fogadóirodákat segítik.

3. A mi szolgáltatónk scoutja olyan mérkőzésre ne jusson be, amelyet 
nem adunk (pl. alacsonyabb osztályú, ifjúsági mérkőzések) – ez 
viszont ellentmond a szolgáltató érdekének – megpróbálkozik vele.

4. A szabályokat be nem tartó scoutok feketelistára kerülnek (veszély:  
elfogyhatnak a scoutok).

A Szerencsejáték Zrt. érdekei
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1. Az adminisztráció egyszerűsítése és egységesítése
2. Az általunk élőben adott eseményt közvetítő scout bejutásának , 

komfortos elhelyezésének (lehetőleg a sajtórészlegen) segítése. 
3. Más szolgáltatók scout tevékenységének figyelése, megakadályozása.
4. Alacsonyabb osztályú, 18 éven aluli korosztályú bajnokságok scout

tevékenységének megakadályozása, ilyen incidensekről az Odds 
Központ értesítése.

A Szerencsejáték Zrt. kérése a sportszervezetek felé:


