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1. A rendszer célja 
A Szerencsejáték Zrt. (továbbiakban: SzZrt.) célja egy olyan korszerő internetes játék és 
sportfogadási rendszer (továbbiakban: IJSR) vásárlása, integrálása belsı rendszereihez és 
üzemeltetése, amely hatékonyan fel tudja venni a versenyt a külföldi internetes fogadási 
oldalakkal és vonzó alternatívát tud nyújtani azok számára, akik internetes fogadásaikat 
jelenleg nem a cég honlapján keresztül teszik meg. Az SzZrt. a rendszeren keresztül új, az 
eddigi termékkínálatától eltérı, gyors és magas nyeremény-visszafizetéső bukmékeri 
szerencsejátékokat fog kínálni.  
 
Ez a követelmény leírás a rendszerrel kapcsolatos általános elvárásokat fogalmazza meg és a 
bukmékeri játékhoz kapcsolódó szükséges szolgáltatásokkal foglalkozik, de a pályázatban ki 
kell térni a felkínált rendszer egyéb online játékaira is. Részletezni kell, hogy a rendszer a 
sportfogadásos játékokon kívül milyen típusú egyéb játékok kiszolgálására alkalmas. Erre 
azért van szükség, mert az SzZrt. a jövıben (amennyiben a törvényi és egyéb játékszervezési 
akadályok megszőnnek) bukmékeri játékok mellett más típusú szolgáltatásokkal is szeretné 
bıvíteni internetes fogadási kínálatát. 
 
Jelen dokumentum célja az IJSR-tıl elvárt minimális követelmények leírása. Amennyiben a 
pályázó az ajánlatában a Követelményspecifikációban megfogalmazott igényekhez képest 
más (többlet) megoldást javasol, azt részletesen mutassa be. 
 

2. Üzleti és funkcionális követelmények 
A játékokba történı belépésnek nem elıfeltétele az egyenlegfeltöltés, a rendszerbe a 
regisztrációs folyamatot követıen azonnal beléphetnek a játékosok. A játékokat egy 
úgynevezett belsı egyenleg terhére lehet játszani, amelyet különbözı befizetési módokkal 
lehet feltölteni.  
 
A kínált rendszernek az internet mellett más alternatív értékesítési csatornákat is támogatnia 
kell. A pályázatban szükséges annak részletes bemutatása, hogy a rendszer milyen csatornákat 
támogat, és azok miként csatlakoznak a rendszerhez (mobilinternet, SMS, VLT, Digitális TV 
stb.). 

2.1. Játékosok regisztrációja és nyilvántartása 
2.1.1. Regisztráció 

A pályázatban részletezni kell, hogy regisztrációkor milyen adatok bekérésére van lehetıség a 
rendszerben és azok közül melyek azok, amelyek kötelezıen megadandó adatként is 
beállíthatóak, illetve melyeknek a módosítása oldható meg az ügyfél oldaláról, illetve melyek 
módosíthatóak megfelelı jogosultsággal az ügyfélszolgálati ügyintézı által.  
 
A pályázónak ki kell térnie a pályázatban a játékos adatbázis lehetı legbiztonságosabb 
kezelésére (titkosított tárolás), illetve (csak a megfelelı jogosultsággal hozzáférhetı) online 
lekérdezési funkciók használatára. 
 
A többszörös regisztráció tiltott, ezért a rendszernek minden egyes regisztrációnál ellenıriznie 
kell bizonyos adatok (pl.: azonosító, e-mail cím, számlaszám és bizonyos személyes adatok 
csoportja) egyediségét. Amennyiben bármelyik már szerepel az adatbázisban, akkor vissza 
kell utasítani az újabb regisztrációt és errıl az ügyfelet tájékoztatni kell. Regisztrációkor a 
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játékosoknak több szabályzat és hozzájárulás elfogadásáról is nyilatkoznia kell, amelyeket 
kezelnie kell tudnia a rendszernek. 
 
Az IJSR vizsgálja meg a regisztrációnál megadott jelszó biztonságosságát (jelezze, ha úgy 
ítéli meg, hogy nem elég biztonságos). 
 

2.1.2. Felelıs játékszervezés 

A pályázatban be kell mutatni, hogy a rendszer milyen funkciókkal támogatja a szervezı 
felelıs játékszervezését. 
 
Elvárt funkciók:  
 

a) Letiltási lehetıségek mind az ügyfél, mind a szervezı számára: 
− átmeneti (letiltás beállítható idıszakokra), 
− végleges (ebben az esetben az adott játékos többet nem vehet részt az internetes 

rendszeren történı játékokban, és újra sem regisztrálhatja magát). 
 

b) Önkorlátozási funkciók (limitek), mellyel adott játék(ok)ban vagy akár az egész 
rendszerben az egy nap, egy hét, egy hónap alatt eljátszható és oda feltölthetı 
összegeket korlátozhatja magát a játékos. 

 
c) A belépéstıl számítva az oldalon eltöltött idı jelzése, illetve ezzel kapcsolatos 

üzenetek, beállított paraméterek alapján. 
 

2.1.3. Ügyfélszolgálati funkciók (telefon, e-mail, chat) 

A pályázat tartalmazza, hogy a rendszerbe milyen ügyfélszolgálati funkciók vannak 
integrálva. 
 
Elvárt funkciók: 
 
− adminisztrátori felület jogosultsági szintekkel az ügyfélszolgálat számára 
− e-mail küldése és fogadása, egyedileg és csoportosan 
− belsı rendszerüzenet a regisztrált fogadóknak egyedileg és csoportosan 
− hirdetı felület, hírfeltöltés 
− ticket rendszer az ügyféllel kapcsolatban, amellyel az ügyfélszolgálat dolgozójának legyen 

lehetısége kommenteket főzni egy ügyfélhez 

2.2. Belsı egyenleg és mőködése 
A regisztrációt követıen minden játékosnak belsı egyenleggel kell rendelkeznie. A 
pályázatban ki kell térni a belsı egyenleg felépítésére, illetve, hogy annak mely részeiben 
milyen pénzek kerülnek letárolásra. A rendszernek képesnek kell lennie különbözı, a 
játékszervezı által jóváírt ajándék- és bónusz pontok kezelésére is az egyenlegen. Ezek 
pénzre nem beváltható, kizárólag játékokra/fogadásokra felhasználható pontok.  
 
A játékosnak errıl a számláról kell kifizetnie a fogadások árát és ide kell érkeznie a 
feltöltéseinek és a kisnyereményeinek is.  
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A nagynyeremények nem kerülhetnek a fogadó egyenlegébe. Az ilyen nyeremények esetében 
(az összeghatárt az SzZrt. határozza meg) az összeg kifizetésének külön szabályzat alapján 
kell megtörténnie. Ehhez a mővelethez egy külön manuális ellenırzési és engedélyezı 
folyamat társul. A pályázatban kerüljön leírásra, hogy van-e lehetıség a rendszerben 
értékhatártól függıen a nyeremények egyedi kezelésére. 
 
Az egyenleg kezelésénél elvárt minimum követelmények: 
 
− több pénznem támogatása (HUF, EUR) 
− belsı egyenleg online vezetése, nyilvántartása és kezelése  
 a bejövı és kimenı pénzek elkülönítése a számviteli analitikához 
  Bejövı: 
   feltöltés 
    nyeremény 
  Kimenı:  
   nyereményfelvétel 
   fogadás 
− a fogadásnál elkülöníteni, hogy nyereménybıl, feltöltött pénzbıl vagy bónuszból történt a 

fizetés 
− a nyeremény kifizetések kezelése (kifizetések jóváhagyása, kifizetett nyeremények 

nyilvántartása, kis- és nagynyeremény kategóriák megkülönböztetése és kezelése) 
− limitek beállításának lehetısége (idıszakra, játékonként, belsı egyenleg maximumára) az 

adminisztrációs felületen játékosonként, csoportonként, illetve minden felhasználóra 

2.3. Bónusz rendszer 
A pályázatban le kell írni, hogy az ajánlott rendszer milyen bónusz megoldásokat tud kezelni.  

2.4. Belsı egyenleg feltöltése 
A pályázatban részletezni kell, hogy milyen egyenlegfeltöltési módokat tud a rendszer kezelni 
és milyen lehetıségek vannak az egyéb feltöltési módok integrálására. 
 
A SzZrt. a jelenlegi internetes fogadási rendszerénél használt feltöltési módokat, amennyiben 
megoldható, akkor szeretné azokat az új internetes rendszerben is megvalósítani. 
 

1. Bankkártyás feltöltés 
Internetes bankkártyás feltöltés egy partner bank felületén keresztül. 

2. Banki átutalásos 
Az SzZrt. egy központi számlájára való utalással egyedi azonosító megadásával. 
A beérkezett utalások fájl szintő betöltése az IJSR rendszerbe.  

3. Mobilegyenlegbıl a belsı egyenlegbe 
Mobilszolgáltató fizetési megoldásának integrálásával mobilegyenlegbıl pénz 
áttöltése a belsı egyenlegbe. 

4. Készpénz befizetés az értékesítıhelyen a belsı egyenlegbe az egyedi azonosítóval. 
Ez az SzZrt. egyedi feltöltés módja. A pályázatnak tartalmaznia kell, hogy milyen 
interface megoldásokat tud a rendszer kínálni és van-e lehetıség egyedi fejlesztésre.  

5. Az internetes fizetési megoldások (Moneybookers, Paypal, Neteller stb.) 
lehetıségeinek használata. 
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2.5. A játékfelület elvárt funkciói 
A pályázatban részletezni kell a játékfelület teljes körő funkcióit, de amikor a játékos belép a 
rendszerbe, legalább az alábbi lehetıségeknek rendelkezésükre kell állnia: 
 

2.5.1. Személyes adatok 

A játékos tudja módosítani a jelszavát és a kevésbé érzékeny adatokat a felületen. Az 
érzékeny regisztrációs adatokat csak a rendszert kiszolgáló ügyfélszolgálaton (telefonon vagy 
e-mailen) keresztül lehet megváltoztatni. 
 

2.5.2. Egyenlegnapló 

Az egyenlegmozgások (feltöltések, fogadások, nyeremények, kifizetések) lekérdezhetıek 
legyenek minimum 180 napig visszamenıleg. A tranzakciók típusonként is szőrhetıek 
legyenek.  
 

2.5.3. Fogadások 

A játékosnak legyen lehetısége fogadni, amennyiben van elegendı pénz a számláján. Ha 
nincs elegendı pénz az egyenlegen, akkor errıl tájékoztatni kell a fogadót és az 
egyenlegfeltöltés oldalra kell irányítani (az aktuális fogadás megtartásával). 
 
A fogadást a játékba küldés elıtt még egyszer jóvá kell hagyatni a játékossal, mert fogadás 
törlésére utólag nincs lehetıség. 
 
Sikeres fogadás után a játék minden adatát vissza kell igazolni a fogadónak, amelyet az 
Egyenlegnaplóban a fogadási esemény lezárását követı 180 napig még bármikor újra 
megtekinthet. 
 
A játékos nem kérheti a megjátszott játék (fogadás) törlését. 
 

2.5.4. Információs rész 

Hírek 
− Aktuális hírek, információk 
− A hírek rögzítése az adminisztrációs felületen 

Statisztikák 
− A játékok, eseményekhez tartozó statisztikák minél több adattal 
− Külsı szolgáltatók statisztikai adatbázisainak felhasználásával 

Eredmények 
− Az események eredményei 
− Az eredmények rögzítése az adminisztrációs felületen 

Elérhetıségek 
− Az ügyfélszolgálat és más publikus elérhetıségek 

Az aktuális fogadási mősor 
− Betöltése az adminisztrációs felületen keresztül 

Élı eredményközlés (livescore) 
− Külsı szolgáltató adatainak felhasználásával 
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2.6. Sportfogadásos játékok alapkövetelményei 
A pályázatban részletesen ki kell fejteni, hogy a rendszer milyen sportfogadásos játékokkal 
rendelkezik és azokhoz milyen funkciók tartoznak. 
 
A sportfogadásos játékoknál a szükséges alapfunkciók az alábbiak: 

- korlátlan számú esemény egyidejő kínálata 
- az események csoportosításának lehetısége (sportág, bajnokság, kötés, esemény nap, 

kedvencek) 
- kiemelt események, last minute fogadások jelzése 
- élı sportfogadások (szükséges a kezelés részletes logikájának bemutatása) 
- hosszú távú fogadás (több hétre, hónapra elıremutató) 
- dinamikusan változó odds 
- statisztikák 
- adminisztrációs felület a mősor és a hírek menedzseléséhez 
- monitoring rendszer a forgalom és a kockázatos fogadások figyeléséhez 
- eseményekhez, kimenetelekhez, kombinációkhoz, felhasználókhoz tartozó, a szervezı 

által beállítandó limitek 
- automatikus limitek beállításának lehetısége 

2.7. Nyeremény igénylése, kifizetése 
Nyereményként a belsı egyenlegnek csak az a része fizethetı ki, amelyet a megnyert 
összegek alkotják, ezt a részt a játékosnak folyamatosan mutatja a rendszer. A belsı egyenleg 
nem nyeremény részét a fogadó csak kivételesen indokolt esetben, az SzZrt. külön 
engedélyével veheti fel. 
 
A játékosok minden egyes megjátszott játék esetében az adott fogadáshoz kapcsolódóan egy, 
a szervezı által a központi rendszerben generált azonosítót kapnak. A játékosok a belépést 
követıen visszakereshetik eddigi fogadásaikat, nyereményeiket és azok részleteit. 
 
A kisnyeremények azonnal jóváíródnak a játékosok belsı egyenlegén. A nagynyeremények 
nem íródnak jóvá a belsı egyenlegen, ezek felvételéhez a nyertesek azonosítása szükséges. A 
kisnyeremény és a nagynyeremény összeghatára paraméterezhetı kell, hogy legyen. 
 
A részletes szabályokat az SzZrt. dolgozza ki, de a pályázatnak tartalmaznia kell, hogy van-e 
lehetıség a rendszerben értékhatártól függıen a nyeremények egyedi kezelésére. 
 

2.7.1. Regisztrációnál megadott bankszámlaszámra 

A bankszámlaszámra történı átutalás az SzZrt.-nél már mőködı megoldás. Az SzZrt. naponta 
összegyőjti a nyereményutalási kötelezettségeket, és egy vagy két szerzıdött partner banknak 
átadja ezeket egy közösen kiépített csatornán keresztül. Ebben az esetben a nyeremények 
normál banki átutalási idın belül (1-2 nap) megjelenhetnek a játékosok bankszámláján. 
Amennyiben az átutalás nem volt sikeres, akkor a visszaérkezı nyereményt is kell tudnia 
kezelni a rendszernek.  
 
A játékostól, miután ezt a nyereménykifizetési módot választotta és megjelölte, hogy mekkora 
összeget kíván átutalni, a rendszer ellenırzés céljából bekéri a jelszót. Amennyiben mindent 
rendben talál, felveszi az átutalási kérelmet, és a játékos belsı egyenlegben elkülönített 
nyereményeinek összegét csökkenti az átutalási megbízásban megadott nyereményösszeggel. 
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Az átutalás az SzZrt. által használt elektronikus banki rendszeren keresztül történik, csoportos 
utalási fájl feladásával. Az utalások eredményérıl státuszfájl készül, melynek feldolgozása 
során az IJSR-ben is kezelni kell az esetlegesen visszaérkezett utalási tételeket.  
 
A nyeremény kifizetését csak egy beállított érték fölött lehet kezdeményezni. Ennek egy 
rendszerparaméternek kell lennie. 
 

2.7.2. Regisztrációnál megadott lakcímre 

A postai címre való utalás a banki átutaláshoz hasonlóan az elektronikus banki rendszerben 
indítandó, de számlaszám helyett cím szükséges hozzá. A válaszállomány szintén 
feldolgozandó. 

2.8. Kommunikáció a játékosokkal 
A pályázatnak tartalmaznia kell, hogy milyen közösségi funkciókat tartalmaz a rendszer (pl.: 
e-mail, rendszerüzenetek, chat, fórum, kérdıívek, hírlevél, FAQ, Facebook, Twitter). 
 
Az oldalon jelenhessenek meg tájékoztató és egyéb szövegek, amelyek legyenek 
szerkeszthetıek.  

2.9. További általános kritériumok 
Az új internetes játékrendszernek folyamatosan bıvíthetınek kell lennie, mind a játékok, 
mind az értékesítési csatornák, mind pedig az újabb, a technológiai fejlıdés által megkövetelt 
fizetési módok tekintetében. A játékosok szemében nagyon rugalmas, dinamikusan fejlıdı 
internetes szerencsejáték oldalként kell megjelennie, amely „lépést tart a korral”. Emellett 
nagy hangsúlyt kell helyezni a folyamatos és biztonságos mőködésre, hiszen csak ezzel érhetı 
el a játékosok bizalmának a megszerzése és hosszú távú megtartása. 

2.10. Általános jogi követelmények, törvényi elıírások 
A szerencsejáték szervezés jogi feltételeit Magyarországon az 1991. évi XXXIV. törvény és a 
végrehajtására kiadott 32/2005. (X.21.) PM rendelet tartalmazza. Az ezekben található 
elıírások közül az internet-használat esetében különös figyelmet érdemelnek a távközlési 
eszközök és rendszerek által történı szervezés szabályai. 
 
A jogi elıírások betartatása és a szükséges engedélyek kiadására céljából az adóhatóság egy 
külön egysége, a NAV Szerencsejáték Felügyeleti Fıosztály (a továbbiakban: SZF) mőködik.  
 
A hivatkozott jogszabályok és az SZF gyakorlata ismeretében általános követelményként 
fogalmazható meg távközlési eszközök és rendszerek (így az internetes platform) 
igénybevétele esetén, hogy: 
 
1. egyértelmően megállapítható legyen az adott játékban való részvételi jogosultság, 
2. a játékadatok biztonságos elzárására és utólagos ellenırzésére külön követelmények 

kerüljenek kidolgozásra és gyakorlati alkalmazásra, 
3. az eredmények biztonságos, elıre definiálható módon kerüljenek megállapításra,  
4. megbízható és gyors nyerteskeresés, 
5. nyeremények gyors jóváírása, 
6. az internet igénybevételével kapcsolatos kockázati tényezıkrıl a játékosok megfelelı 

tájékoztatása magán az interneten keresztül, 
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7. a játékosok személyes adatai, valamint más személyhez főzıdı jogai védelmének 
biztosítása, 

8. a törvényben elıírt adózási kötelezettség teljesítése, a nyeremények után fizetendı 
személyi jövedelemadó (SZJA) kiszámítása, nyilvántartása és befizetése. 

 
A felsorolt követelmények teljesítésére képesnek ítélt rendszer külsı cég által auditálható 
legyen a jogszabályok, az SZF elıírások és az általános auditálási irányelveknek megfelelıen 
(külsı támadások, belsı manipuláció ellen). Az auditálás elvégeztetése az SzZrt. feladata, 
mellyel erre szakosodott külön vállalkozást bízhat meg. 

3. A központi rendszerrel szemben támasztott követelmények 

3.1. Általános követelmények 
− A rendszer támogassa a többnyelvő felhasználói felületet. 
− A javasolt technológia hosszú távú megoldást kínáljon az SzZrt. számára (mind 

gazdaságilag, mind technikailag). 
− A technikai háttér rugalmasan, a számítástechnika és a piac igényeinek és lehetıségeinek 

megfelelıen változtatható, újrakonfigurálható legyen (upgrade-ek, verziók, support stb.). 
− Az üzemeltetést végzık (lehet az SzZrt. maga vagy ezzel megbízott partnercégek) 

szükséges oktatását a Pályázó vállalja fel. 
− Az technikai üzemeltetés az SzZrt. jelenlegi számítástechnikai központjában is 

megvalósulhasson. 
− A napi üzemelés során keletkezı információkat adatbázisban tárolja (játék paraméterek, 

felhasználók adatai, logok, fogadások adatai, számviteli analitika). 
− Kötelezı feltétel egy valósidejő monitoring rendszer biztosítása. 
− Rugalmasan kezelje az egyes játékok, szabályok dinamikus újrakonfigurálását. 
− A belsı információs rendszer rugalmasan alkalmazkodjon az igényekhez, támogassa az ad 

hoc lekérdezéseket, és azok esetleges rendszeresítését (CRM funkciók). 
− A rendszer rendelkezzen a Megrendelı számára egyszerően kezelhetı CMS funkciókkal is. 
− Kérjük, részletezze az affiliate funkció mőködését. 
− Minden felhasználói és adminisztrátori mővelet naplózva legyen, a naplófájlok módosítások 

ellen védett kezelését biztosítani kell. 
− Biztosítson az üzemeltetı cég, illetve munkatársai számára egységes hozzáférésvédelmet és 

hierarchikusan strukturált jogosultság kezelést. 
− A központi rendszernek alkalmasnak kell lennie a késıbbiekben bevezetésre kerülı játékok 

kezelésére, akár harmadik fél által szállított játék esetében is. 
− Legyen moduláris felépítéső. A késıbbiekben bıvíthetı az új játéktípusok beállítási 

moduljával. A játék központok tartalmazzák az egyedi játékok belsı logikáját, felépítését. 
− A központi rendszernek rendelkeznie kell olyan interface felülettel, ahova a back office 

rendszerek csatlakozni tudnak. Pl.: Oracle Financial (számviteli rendszer), a jelenlegi 
Internetes, SMS-es fogadási rendszer és az SzZrt. esetleges más belsı rendszerei. A 
pályázat tartalmazza, hogy milyen az elszámolással kapcsolatos interface megoldásokat tud 
a rendszer kínálni és van-e lehetıség egyedi fejlesztésre. 

− Az egyéb online játékok esetében használt véletlen generálási módszert is le kell írni 
(milyen eszközzel történik a generálás). 

− A támogatott böngészık típusát kérjük felsorolni. 
− A pályázat tartalmazza, hogy milyen ingyenes játékokat (illetve demó játékokat) kínál a 

rendszer. 
− Van-e lehetıség külsı design elemek (egy harmadik fél által elkészített) alkalmazására? 
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3.2. Felügyeleti és riport rendszer 
A pályázónak olyan kiegészítı rendszert(eket) kell ajánlania, amely(ek) felületet 
biztosít(anak) az üzemeltetésnek a rendszer összes paramétereinek felügyeletéhez, amivel a 
napi üzemeltetés feladatai egyszerőbbé válhatnak. A rendszernek értesítési funkciókat is kell 
tartalmaznia, amely rendellenesség esetén e-mailben és/vagy SMS-ben értesíti az ügyeletes 
rendszergazdát.  
 
Az ajánlott rendszernek különbözı riporteszközöket is biztosítania kell, melyek támogatják 
mind az SzZrt., mind az SZF esetleg felmerülı monitoring igényeit. A monitoring rendszer 
párhuzamosan, a központi rendszerrel kommunikálva, online módon kell, hogy mőködjön, de 
a fogadási rendszertıl függetlenül: 
− üzleti, forgalmi adatok folyamatos figyelemmel kísérése, 
− statisztikai adatok folyamatos szolgáltatása, 
− tranzakciók, kapacitások, kihasználtságok folyamatos figyelése. 
 
A rendszeren keresztül legalább az alábbi információk legyenek folyamatosan figyelemmel 
kísérhetıek: 
− Nyeremény riport 
− Rendszer státusz és teljesítmény riport 
− Pénzügyi aktivitás összefoglaló riport 
− Játékonkénti tranzakció riport 
− Online eladási riport 
− Játékonkénti pénzügyi aktivitás riport 
− Játék státuszriport 
− Játékos bejelentkezés aktivitás riport 
− Fogadási kockázatkezelés 
− Dinamikus odds kompiláció (odds megadás majd egységes kezelése) 
− Elıre nem definiált riportok és vizuális / audio alarmok 
− CRM funkciók 
− A riportoknak idızíthetıeknek kell lennie 
− Webstatisztikák 

3.3. A játékok paraméterezhetısége a központi rendszeren keresztül 
− alaptét összege 

A fogadások/játékok mindegyikének egyedi alapdíja van. Ennél kisebb összeggel 
fogadás megtétele nem kezdeményezhetı. 
 
− maximálisan megjátszható összeg beállítása 

Játékosonként: 
 napi vagy heti limit beállítása, önkorlátozási lehetıségek 
Játékonként: 
 egyes kimenetelekhez a szervezı veszteség limitet állíthat be 
 a fogadási összegek maximuma egyes játékonként 

 
− a szervezı a bukmékeri (fix nyereményszorzós) fogadás esetében minden nyertes 

kimenethez elıre meghatározott nyereményszorzót rendelhet 
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4. A játékrendszer informatikai követelményei (biztonsági, 
hardver, rendelkezésre állás)  

4.1. Hardver architektúra követelményei 
 
A rendszernek magas rendelkezésreállású és hibatőrı, korszerő eszközökbıl kell felépülnie, 
amelyekhez a szállítónak szupport támogatással kell rendelkeznie. A hálózati struktúrát úgy 
kell kialakítani, hogy a rendszert, amennyiben szükségessé válik, akár üzem közben is 
bıvíteni lehessen és megfelelı terhelés elosztással rendelkezzen. A rendszernek tudnia kell 
kezelni a több site-os (telephelyes) rendszer megoldást is, amikor a rendszer egy része 
fizikailag máshol van. Itt kérjük leírni, hogy a mekkora távolság lehet a két site között. A 
skálázhatóságnak nagy szerepe van a rendszer kialakításakor, mert elıre nehéz megtervezni 
egy új rendszernél a várható forgalmat és az ahhoz szükséges kapacitásokat. Az 
architektúrának támogatnia kell az alap és játék szoftver verziók esetleges menet közbeni 
frissítését és módosítását is, és az ajánlatnak tartalmaznia kell, hogy erre milyen megoldást 
alkalmaznak. 
 
A rendszernek tartalmaznia kell egy tesztrendszert is, amelyen minden játék- és az 
alapszoftverek módosítása, javítása és frissítése az élesbe állítás elıtt – a mőködı rendszer 
zavarása nélkül – letesztelhetı, ezért a tesztrendszernek a lehetı legjobban hasonlítania kell az 
éles rendszerhez. 

4.2. Alapszoftver követelmények 
A rendszer adatbázis és alkalmazás gépein az operációs rendszer és az adatbázis szoftver egy 
megbízható és hibatőrı típus legyen. (Javasolt típusok: Windows és/vagy Linux és/vagy Unix 
illetve Oracle az SzZrt.-ben lévı nagy tapasztalat miatt). Alapfeltétel, hogy olyan szoftverek 
és annak olyan verziói legyenek a rendszeren, amelyeknek támogatása a gyártó által hosszú 
távon megoldott, a biztonsági és egyéb javítások folyamatosak, és a frissítések telepítése 
elvégezhetı. 

4.3. Teljesítmény követelmények 
A rendszernek ki kell szolgálnia 500.000 regisztrált ügyfelet, illetve legalább 10.000 egyidejő 
felhasználót és másodpercenként minimum 10 tranzakciót. A rendszer eléréséhez szükséges 
sávszélesség igényt a pályázónak jeleznie kell. 

4.4. Adatkezelési elıírások és személyes adatok védelme 
A játékosok adatainak nyilvántartása elengedhetetlen. Ezzel a tevékenységgel Társaságunk 
adatkezelést valósít meg, melyet csak az 1992. évi LXIII. törvény hatályos elıírásainak 
megfelelıen végezhet. Ennek keretein belül többek között a játékosok hozzájárulása 
szükséges az adatok kezeléséhez, illetve a rendszernek (a szállító által biztosított technológia 
segítségével) biztosítania kell az adatok védelmét, amely a sérthetetlenségre és a 
bizalmasságra is vonatkozik.  
 
Az adatkezelésnek biztosítania kell az adatok integritását. A rendszerben végzett felhasználói 
és adminisztratív tevékenységeket logolni kell. Biztosítani kell a logok korlátozott 
hozzáférését is. A rendszer nem aktuális adatait, logjait archivált formában kell megırizni. 
 
A pályázók feladata az adatkezelési szám megkéréséhez szükséges dokumentáció elkészítése, 
és ebben térjenek ki az adatkezelési eljárásra és a tárolt adatok védelmére.  
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4.5. Jogosultságkezelés  
A rendszernek olyan jogosultságkezeléssel kell rendelkeznie, amely lehetıséget biztosít az 
üzemeltetı felhasználók és az adminisztrátorok tevékenységeihez megfelelı szintő 
jogosultsági kiosztásához. Minden felhasználó több jogosultsággal is rendelkezhessen. A 
pályázó térjen ki arra, hogy milyen jogosultság kezelést kíván megvalósítani a 
fájlrendszer(ek), az applikáció(k) és az adatbázis(ok) szintjén.  
 
A pályázó határozza meg, hogy 

• Az applikációs szintő jogosultság kapcsán azt, hogy a rendszeradminisztráción belül 
az egyes felhasználók milyen jogosultságokkal rendelkezzenek.  

• Az egyes felhasználói szintek közötti védelmet hogyan kívánja megvalósítani. 
• Az adatbázis szintő jogosultság kapcsán azt, hogy az egyes applikációk az egyes 

adatokhoz hogyan férhetnek hozzá.  

4.6. Naplózással szemben támasztott elvárások 
A rendszernek rendelkeznie kell egy teljes körő naplózási megoldással. Az adminisztrátorok 
és egyéb felhasználók mőveletein kívül a rendszernek győjtenie és tárolnia kell az egész 
struktúrában keletkezett naplófájlokat és azokat megfelelı jogosultságokkal rendelkezı 
személyek számára hozzáférhetıvé kell tennie.  

4.7. Monitoring rendszer 
A rendszer folyamatos felügyeletéhez elengedhetetlen egy monitoring rendszer is, amelyben 
lehetıség van ellenırizni a hardver és szoftver elemek helyes mőködését. A rendszernek 
tartalmaznia kell üzenetküldési funkciókat is, amivel megfelelı paraméterezés után állapot és 
hibajelentéseket lehet küldeni SMS-ben és e-mailben a rendszergazdáknak. 
 
Kérjük, ajánlatában részletesen fejtse ki a felügyeleti rendszerre vonatkozó javaslatát. 

4.8. Határvédelem 
Pályázó tegyen javaslatot a szállítandó rendszernek minden irányból és a kapcsolódási pont 
felé a DMZ-k kialakítására, az alkalmazott tőzfalak típusára, mőködésére és azok helyére a 
hardver struktúrában. A pályázó tegyen javaslatot az alkalmazott határvédelmi szabályokra. A 
pályázatból világosan derüljön ki, ha az alkalmazott tőzfal megoldás licencköteles. 
 
A pályázat térjen ki arra, hogy a rendszer tartalmaz-e valamilyen megoldást a sávszélesség 
managementre, a behatolás detektálásra, illetve távoli elérésre (szoftver, hardver). 

4.9. Mentési stratégia 
A rendszernek rendelkeznie kell mentési, helyreállítási és katasztrófa tervvel. A pályázó 
ismertesse az általa szállítani kívánt rendszer mentési megoldásait, eszközeit, stratégiáját és a 
mentésbıl való helyreállításának módjait. 
 
A rendszer tegye lehetıvé a normál üzem során történı teljes (adatbázisok, alkalmazások, 
határvédelmi eszközök) biztonsági mentését. A mentési terv alapján készült mentések és a 
hozzá kapcsolódó helyreállítási terv mindenkor biztosítsa a rendszer mielıbbi teljes 
helyreállítását. A dokumentumban szerepeljen, hogy mi a legrosszabb DRP (Disaster 
Recovery Plan) idı, ami elıfordulhat egy meghibásodás esetén és ebben az esetben 
elıfordulhat-e adatvesztés. 
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4.10. Archiválás 
A szállítandó rendszernek rendelkeznie kell olyan mentési vagy archiválási megoldással, 
amelybıl hatósági megkeresés esetén, akár 10 évre visszamenıleg is lehetıség legyen 
fogadási, nyeremény vagy ügyféladatok keresése. A rendszernek nem kell online mőködnie, 
de szükség esetén 1-2 nap alatt kinyerhetıvé kell tenni az archivált adatokat. 
 
A pályázat tartalmazza a technológiai és logikai megoldást az adatok visszanézésére.  

4.11. Rendelkezésre állás követelményei 
A rendszer a hét minden napján, 0-24 óráig kell, hogy mőködjön. Pályázó az ajánlatát 
99,99%-os és 99,95%-os rendelkezésre állás eseteire adja meg. A Pályázó határozza meg a 
rendszer, illetve annak egyes elemeire vonatkozó MTBF (Mean Time Between Failure) 
értékét. 

4.12. Belsı vagy külsı zárás 
A játékok, eredmények, sorsolások adatait belsı és/vagy külsı zárással is védeni kell az 
illetéktelen módosítások ellen. 
 
A zárásra vonatkozóan a pályázóktól várunk megoldási javaslatokat.  

4.13. Tesztelési eljárások 
A rendszer élesbe állítása elıtt az alaptesztelési folyamatok mellett szükségesnek tartunk 
terheléses, illetve folyamat teszteket is. A pályázati anyag részletezze ezen eljárások 
megoldásait. 
 


