
Ne úgy játssza ezt a játékot, mint a Monopoly®-t!
• Ebben a játékban „MONOPOLIS”-ok és „VÁLLALKOZÓ”-k versenyeznek egymással.
• Vásároljon ingatlanokat, törekedjen monopóliumra vagy akadályozza a monopóliumok kialakulását, hogy

megnyerhesse a játékot. 
• A kezdőtőke mindenki számára egyformán alacsony, a játékosok esélye a győzelemre ugyanakkora, de

azért gondolja át jól, hogy mire adja ki pénzét!

Minden játékpénz a valós értékének 1000 szeresét éri a játékban.

A JÁTÉK TÖRTÉNETE 
A világhírű társasjáték kifejlesztése három szakaszból állt.
Az első szakasz: a már Monopoly-nak nevezett társasjátékot, 1904-ben a monopólium ellenes Elizabeth Magie kidolgozza.
Miért alkotta meg éppen egy monopólium ellenes hölgy a Monopoly játékot? Azért, hogy a játékon keresztül megmutassa,
hogy a monopolhelyzetbe került nagyvállalatok hogyan szipolyozzák ki az embereket a bérleti díjak, gáz- és víz díjak,
valamint a szállítási költségek zsíros felszámításával. A játékot a harmincas évekig egész Amerika Keleti partján saját
készítésű játéktáblán játszották.
A második szakasz: a társasjátékot 1932-ben egy Atlantic City-beli Quäker iskola tanulóiból álló csoport továbbfejlesztette.
Ezt Charles Darrow engedély nélkül lemásolta. Ennek a játéknak a licence jogáért a Parker Brothers játékgyár jelentkezett,
ahol kidolgozták a Monopoly® mai napig ismert megjelenési formáját. Kereskedelmi okokból az eredeti feltaláló neve
feledésbe merült és Darrowt prezentálták legendás feltalálóként.
A harmadik szakasz: Ralph Anspach kidolgozza az Anti-Monopolyt, amiért a Parker Brothers bepereli. A Parker Brothers 
10 éven át tartó pereskedés után sem tudja megakadályozni az Anti-Monopoly piacra vezetését. A játék ekkor kapja meg
eredeti Anti-Monopoly karakterét, amiben bizonyításra kerül, hogy a vállalkozók okosan átgondolt befektetéseikkel jogosan
jutnak nyereséghez. A küzdelem a monopolisok és vállalkozók között azért lehetséges, mert mindenki egyenlő esélyeket 
kap a játékban. (Ez a valós világban nem lehetséges, hiszen a monopóliumok hatalmas tőkebefektetéseikkel ellehetetlenítik 
a kisvállalkozásokat.) Az egyenlő nyerési esélyek megtartása csak a játékszabályok betartásával lehetséges.

17. KERESETI ADÓ
A játékos 75 €-t fizet a banknak

18. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS
Egy vállalkozó tulajdonában lévő személyszállító vállalatnál (pályaudvar, repülőtér, villamos, busz) tett látogatás a vétalár
10 %-ába kerül az oda érkező játékosnak, függetlenül attól, hogy a vállalkozónak hány személyszállító vállalat van a birtokában.
Az a monopolis játékos, akinek személyszállító vállalat van a birtokában, minden újabb személyszállító vállalat
megszerzésekor megduplázhatja a tarifáját. A tarifák összege a vállalat kártyáján fel van tüntetve. (Vállalkozók figyelem! 
Az a monopolis játékos, akinek mind a négy személyszállító vállalat a birtokában van, szinte legyőzhetetlenné válik. Gondoljuk
csak végig, hogy mi történne a való életben, ha egyetlen monopólium kezébe kerülne az összes személyszállító vállalat?)

19. GÁZ ÉS ELEKTROMOS MŰVEK
Az a játékos, aki a két üzem valamelyikén landol, a díj megállapításához dob mind a két kockával. A játékos által fizetendő
díj a dobott számtól és a tulajdonos „fajtájától” is függ:
• Ha az üzem tulajdonosa egy vállalkozó játékos, akkor a fizetendő összeg a dobás négyszerese, függetlenül attól, hogy 

a tulajdonos hány üzemet birtokol.
• Ha az üzem tulajdonosa egy monopolis játékos, akkor a fizetendő összeg a dobás négyszerese, ha a tulajdonosnak 1 üzem

van a birtokában. Ha a tulajdonos birtokában 2 üzem van, akkor a fizetendő összeg a dobás tízszerese.

20. ANTI-MONOPOLI ALAPÍTVÁNY
Az a monopolis játékos, aki erre a mezőre érkezik 160 €-t fizet a banknak az alapítvány javára. Az a vállalkozó játékos, aki
erre a mezőre érkezik dob egy kockával. A dobás eredményétől függően a következő összeget kapja: 1-es dobás = 25 €; 2-es
dobás 50 €; egyéb számok dobása esetén a vállalkozó nem kap pénzt.

21. KERESKEDÉS ÉS PÉNZ KÖLCSÖNZÉS
A játékosoknak joguk van bármikor a játék folyamán egymás között kölcsönös megállapodás szerint a kártyáikkal történő
kereskedésre. Csak beépítetlen ingatlant lehet kereskedésre felajánlani. (Lásd játékszabály 12. pont)
A játékosok nem adhatnak kölcsönt egymásnak.

22. CSŐD
A csődhelyzetbe került játékos, aki nem tud eleget tenni a fizetési kötelezettségeinek, először a szabályok szerint eladja a
tulajdonában lévő hoteleket és házakat a banknak és megpróbálja kifizetni kötelezettségeit. Ha ezek után sincs elegendő
pénze a kötelezettség teljesítésére, akkor maradék készpénze és ingatlanai (akár jelzáloggal terhelten is) átkerülnek az őt
csődbe juttató játékostársa birtokába.
Abban az esetben, ha egy játékos csődbemenetelének az oka az, hogy a banknak nem tudja kifizetni kötelezettségét,
akkor ennek a játékosnak minden tulajdona a bankra száll. A játékos ezen tulajdonát (házak és hotelek kivételével) 
a továbbiakban játékostársak a szokásos módon megvásárolhatják. (Lásd 8. pont). 

23. A LEGGAZDAGABB JÁTÉKOS
A leggazdagabb játékos megállapításához az alábbiak szerint számítjuk a játékos összes vagyonát:
A játékos birtokában lévő összes készpénz 
+ a jelzálogmentes ingatlanok bérleti díjából kiszámítható bevétel (amit egy játékostárs fizene, ha oda lépne) 
+ a gáz és elektromos díjból származó jövedelem, melynek megállapítása a 19. pontban leírtak szerint történik,
(ezesetben a játékos saját magának dob.) 

Játékvariáció időhatárral (profi játékosok részére)
A játékosok a játék elején megegyeznek abban, hogy mennyi idő elteltével ér véget a játék.
A játék alapszabályai a következő kivételekkel változatlanul maradnak:
• A játékosok egymással nem, csak a bankkal kereskedhetnek.
• A játék végén a monopolisok készpénzük 20, a vállalkozók pedig a készpénzük 10 százalékát megtarthatják. 

Az ezen felüli részt be kell adniuk a bankba.
• A bank sorban minden mezőn végig lép, és megáll minden olyan mezőn, ami valamelyik játékos tulajdonában van. 

A bank megfizeti a mező tulajdonosának az alapszabályban leírtak szerint a tulajdonosnak járó bérleti és egyéb díjakat. 
• A játékot az a játékos nyeri, aki az előzőek után a legtöbb készpénzt birtokolja. 

(Ebben a játékvariációban a vállalkozóknak és a monopolisoknak ha nyerni szeretnének, egyaránt törekedniük kell a
készpénz és az ingatlanok birtoklására.)

Játékleírás
Olyan játékosoknak, akikben van vállalkozói szellem!

A befektetési tanácsadó javaslata:
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A játékhoz jó szórakozást kívánnak a Piatnik Budapest Kft munkatársai.
Importálja és forgalmazza a Piatnik Budapest Kft.
1034 Budapest, Bécsi út 100.
Tel.: 388-4122
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A játék tartalma
• 1 játéktábla

• 1 játékszabály

• 3 különböző kék játékfigura
(monopolisok)

• 3 különböző zöld játékfigura
(vállalkozók)

• 25 monopolis kártya

• 25 vállalkozók kártya

• 28 tulajdonjog kártya

• 2 kocka

• 35 ház

• 15 hotel

• játékpénz
50 x € 1,-
40 x € 5,-
50 x € 10,-
50 x € 50,-
50 x € 100,-
20 x € 500,-
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11. JELZÁLOG FELVÉTEL
A. Annak érdekében, hogy egy játékos pénzhez jusson, bármikor vehet fel jelzálogot a tulajdonában lévő ingatlanokra. Ezért

a játékos az érintett telek tulajdonlapját a vételár feléért visszaadja a banknak. A bank a jelzáloggal terhelt és az értékesítésre
váró tulajdonlapokat elkülönítve kell, hogy megőrizze.

B. Abban az esetben, ha egy jelzálog felvételre szánt ingatlanon már ház vagy hotel áll, akkor a játékosnak első lépésben
az épületeket a bank felé értékesíteni kell, majd csak azután vehet fel jelzálogot az ingatlanra. (Lásd 12. pont.)

C. A játékosok jelzáloggal terhelt kártyáikat is szabadon felajánlhatják egymásnak megvásárlásra. Az árról az eladó és 
a vevő kölcsönös megegyezés alapján döntenek

D. Abban az esetben, ha egy játékos a tulajdonában lévő ingatlant mentesíteni szeretné a jelzálog alól, akkor a játékosnak
a tulajdonlap hátoldalán lévő összeget meg kell fizetnie a banknak. Erre csak akkor van lehetősége a játékosnak,
amikor sorra kerül.

E. Sem a vállalkozók sem a monopolisok nem szedhetnek bérleti díjat egy jelzáloggal terhelt ingatlanon.
F. Az eddigek szerint a monopolisok építkezhetnek egy városban, ha már ott monopol helyzetbe kerültek, de abban az esetben,

ha egy játékos egy már megszerzett monopóliumának egyik utcáját jelzáloggal leterheli, a jelzálog megszüntetéséig nem
építhet további épületeket a monopóliuma többi utcájára sem. A monopóliuma többi utcáján álló épületek a helyükön
maradhatnak. Ha egy monopolis elveszíti monopol helyzetét egy városban, nem szedhet dupla bérleti díjat.

Példa: Egy monopolisnak egy város három utcája van a tulajdonába. A három utca közül egyik utcájában már állnak épületei, 
a másik két utcája még beépítetlen. A játékos jelzálogot vesz fel a beépített utcájára (előbb az utcán álló épületeit értékesíti 
a banknak). Ettől függetlenül a másik két utcán szedhet dupla bérleti díjat, mert a monopóliuma nem szűnt meg. 

12. HÁZ ELADÁSA A BANKNAK
Akkor, amikor egy játékos a banknak ad el egy házat, a bank az eredeti vételár felét fizeti ki a játékosnak vételárként.

További játékmezők

13. A START MEZŐ
Minden alkalommal, amikor egy játékos eléri, vagy áthalad a start mezőn, 100 €-t kap a banktól.

14. BÖRTÖN, ÁRHARC ÉS VÁROSNÉZŐ TÚRA
Ez a mező a vállalkozóknak az árharc, a monopolisoknak a börtön.
A monopolis és vállalkozó kártyák utasításai küldhetik a monopolisokat a börtönbe, a vállalkozókat pedig árharc mezőre.
Az a játékos, aki erre a mezőre kell, hogy lépjen és lépése során áthalad a start mezőn, nem kapja meg a startmezőn
történő áthaladásért a 100 €-t.
Az a vállalkozó, aki az árharc mezőn áll továbbra is megkapja a neki fizetendő bérleti és egyéb díjakat, semmilyen más
hátrányt nem szenved csak azt, hogy nem vásárolhat addig, amíg ezen a mezőn áll.
Az a monopolis játékos aki a börtön mezőn áll nem szedhet bérleti és egyéb díjat, a börtönben tartózkodás ideje alatt. 
Ha egy játékos lépéseit kilépve a „Börtön, Árharc és Városnéző túra” mezőn landol, nem kerül sem börtönbe, sem pedig
árharcba, hanem városnéző túrán vesz részt. Ilyen esetekben nincs különbség monopolis és vállalkozó játékosok között.
A játékos a következő körben, amikor újra rá kerül a sor, a játék alapszabályai szerint dobhat a kockával és büntetés
megfizetése nélkül továbbléphet. 
Egy játékosnak kétféle lehetősége van arra, hogy a börtönből, vagy az árharcból kikerüljön:
1. Ha az első vagy második körben sikerül „pár”-t dobnia, amikor sorra kerül, akkor a szabályok szeint újradobva

továbbléphet. Vagy a harmadik körben fizet 50 €-t a banknak és a szabályok szerint dobva továbbhalad.
2. Az első vagy második körben befizet a bankba 50-€-t és a szabályok szerint dobva továbblép.

A „páros dobás” ezekben az esetekben is ugyanúgy kezelendő, mint a játék többi részében. (Lásd 7. pont.) 

Példa: Egy monopolis játékos a börtönől kikerülésért megpróbált dobni és két 3-ast dobott. Ezzel a dobással kiszabadult 
a börtönből, de nem 6 mezőt lép előre, hanem újra dob a kockákkal és az új dobás eredményét kell kilépnie a játékfelületen. 
Ha a játékos ekkor is párt dobott, akkor újra dobhat, majd az új dobás eredményét is ki kell lépnie. 

15. VÁLLALKOZÓ VAGY MONOPOLIS JÁTÉKMEZŐ
A játék folyamán a vállalkozók a vállalkozók kártyákból, a monopolisok a monopolisok kártyákból húznak lapot. A játékos
követi a kihúzott kártya utasításait, majd a kártyát használat után a pakli aljára csúsztatja. 

16. JÖVEDELEMADÓ
Az a játékos, aki a jövedelemadó mezőn landol, adót kell, hogy fizessen. A játékos dönthet, hogy 200 €-t fizet, vagy
százalékot a vagyona után (pénz, ház, hotel, jelzálogmentes ingatlan). Az adó kiszámítása a következők szerint történik:

Monopolisoknak:
20% a készpénz után +
10% a jelzálogmentes utca és üzem vételára után +
10% ház és hotel vételára után

Vállalkozóknak:
10% a készpénz után +
10% a jelzálogmentes utca és üzem vételára után +
10% ház és hotel vételára után

Játékszabály
A csak az Anti-Monopoly-ra érvényes szabályok vastag betűvel vannak írva.

1. A JÁTÉK NYERTESE
A játékosok megegyeznek abban, hogy a két lehetséges játékvariáció közül melyiket játsszák:
Variáció A: A játékot az a játékos nyeri, akinek sikerül az összes játékostársát csődbe juttatnia. 
Variáció B: A játékot az a játékos nyeri, aki a leggazdagabb monopolisként megmarad, miután minden vállalkozó csődöt jelentett,
vagy az a játékos, aki a leggazdagabb vállalkozóként talpon marad miután a monopolisok közül mindenki csődbe ment. 
A leggazdagabb játékos megállapításának részletei a 23. pontban olvashatóak. 

2. BANK
A játékosok választanak egy bankost. A bankos felel a pénz be-és kifizetésekért, kiadja a játékosoknak a tulajdonjog
kártyákat, házakat és hoteleket. A bankos saját pénzét elkülönítve tartja a banktól. 

3. VÁLLALKOZÓ ÉS MONOPOLIS KÁRTYÁK
A bankos külön válogatja a vállalkozó és monopolis kártyákat, külön-külön megkeveri azokat, majd egy-egy lefordított
paklit képez belőlük a játéktáblán az arra kijelölt helyeken.

4. SZEREPKIOSZTÁS ÉS A JÁTÉKFIGURÁK
• A játékosok egyenlően felosztják egymás között a vállalkozók és monopolisok szerepeit. Ez történhet például kockadobással is

a következők szerint. A játékosok egymás után dobnak a kockával és aki a legnagyobb számot dobta, az a játékos választhat
szerepet elsőként. A második legnagyobb számot dobó játékos választhat következőnek és így tovább.

• Páros játékos szám esetén ugyanannyi vállalkozónak kell lennie, mint monopolisnak. Páratlan játékos szám esetén a különbség
monopolisok és vállalkozók száma közt egy.

• A vállalkozók a zöld, a monopolisok a kék figurákkal játszanak. 
• A játékosok a szerepeket a játék folyamán nem változtathatják meg.

5. KEZDŐ TŐKE, KIINDULÓ HELYZET
A bankos játékos mindenkinek kiadja a kezdő tőkét, a következők szerint: 1 x 1.500 € (=1.500.000 €), 2 x 500 €, 3 x 100 €,
2 x 50 €, 7 x 10 €, 5 x 5 €, 5 x 1 €.
A játékosok a figurákat a startmezőre állítják. A játék folyamán a játékosok a kockával dobott szám mértékében léphetnek
előre a játéktáblán az óramutató járásával megegyező irányba. A játékosok lehetőségeit az a mező határozza meg,
amelyikre lépésüket kilépve érkeznek. 

6. A JÁTÉK KEZDETE
A játékot az a játékos kezdi, aki a szerepek kiosztásnál a legnagyobbat dobta.

7. PÁR DOBÁS ÚJRA DOBHAT
Az a játékos, aki párt (két egyforma számot) dobott, az alapszabálynak megfelelően végrehajtja lépését, majd újra dobhat. 

8. TELEK VÁSÁRLÁS ÉS BÉRLETI DÍJ FIZETÉS
Az a játékos, aki dobását kilépve egy gazdátlan utcára, városra, üzemre vagy szabad mezőre érkezik, jelezheti igényét 
a mező megvásárlására vonatkozóan. Ha a játékos a játékfelületen vagy a tulajdonlapon feltüntetett árat megfizeti 
a bankosnak, a bankos átadja a játékosnak a tulajdonlapot. Akkor viszont, ha a játékos nem kíván vásárolni a tulajdonlap
a bank tulajdonában marad.
Abban az esetben, ha a játékos egy olyan mezőre érkezik, amelyik már valamelyik játékostársa tulajdonában van, 
a játékos köteles bérleti díjat fizetni. A bérleti díj összegét a tulajdonlap határozza meg és függ a tulajdonos „típusától”. 
A monopolisok több bérleti díjat szedhetnek, mint a vállalkozók. 

9. MONOPOLIS ÉS VÁLLALKOZÓ EGY VÁROSBAN
Attól kezdve, hogy egy játékos egy városhoz tartozó két utca tulajdonát megszerzi, függetlenül attól, hogy a város kettő,
vagy három utcából áll, monopolhelyzetbe kerül. 
A monopolhelyzetbe került monopolis játékos dupla bérleti díjat szedhet. Ennek összege a tulajdonlapon olvasható. 
A monopolisok annak a városnak az utcájában építkezhetnek, amelyikben monopol helyzetbe kerültek. A vállalkozók
bármelyik tulajdonukban lévő utcában építkezhetnek, függetlenül attól, hogy monopol helyzetben vannak -e, vagy sem. 
A vállalkozók nem szedhetnek dupla bérleti díjat.

10. HÁZAK ÉS HOTELEK ÉPÍTÉSE
• Házakat és hoteleket a játékos akkor vásárolhat, amikor sorra kerül. 
• A vállalkozók minden tulajdonukban lévő utcára maximum 4 házat építhetnek. Az 5-ik ház megvásárlása helyett visszaadják

a banknak az addig megvett 4 házat és 1 hotelt vesznek helyette. A házak és hotelek ára a tulajdonlapokon van feltüntetve.
A vállalkozók házaikat a játéktáblának arra a mezőjére állítják, ahol az utca neve van.

• A monopolisok minden tulajdonukban lévő utcára egy városon belül amiben monopol helyzetben vannak maximum 3 házat
építhetnek. A 4-ik ház megvásárlása helyett visszaadják a banknak az addig megvett 3 házat és 1 hotelt vesznek helyette. A házak
és hotelek ára a tulajdonlapokon van feltüntetve. A monopolisok házaikat a játéktábla „H” betűvel jelzett mezőjére állítják.

• A játékos szabadon dönthet, hogy a megvásárolt épülete(ke)t melyik telkére állítja, de egy ház vagy hotel, ami már 
a játékfelületen áll, nem helyezhető át a játék folyamán.

• A játékosok a tulajdonukat jelképező kártyákat szabadon felajánlhatják egymásnak megvásárlásra. Az árról az eladó és 
a vevő kölcsönös megegyezés alapján döntenek. Abban az esetben, ha egy eladásra szánt ingatlanon már ház vagy hotel
áll, akkor a játékosnak első lépésben az épületeket a bank felé értékesíteni kell, majd csak azután értékesítheti a telket.
(Lásd 12. pont.)
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