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1. A Honfoglaló játék célja 

A Honfoglaló egy stratégiával ötvözött kvízjáték, amelyet egyszerre három játékos / csapat 
játszhat. A játék célja, hogy a játék végére minél több területet foglaljunk el. A területek 
elfoglalásához feleletválasztós, illetve tippelős kérdésekre kell helyesen válaszolniuk a 
játékosoknak.

A játékot Magyarország térképén és világtérképen is játszhatjuk.
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2. A csapatok kialakítása 

A játékosokat 2 vagy 3 csapatra kell osztani. Játékvezetőre nincs feltétlenül szükség, de 
lehet kinevezni. A színek kiosztásáról kockadobással kell dönteni. A legnagyobb számot dobó 
csapat választhat színt, aztán sorrendben a többiek. 

3. Kérdéskártyák
 

 3.1. Tudnivalók a kérdéskártyákról 

A kérdéskártyák témakörök szerint, különböző színekkel 
vannak jelölve, az alábbiak szerint: 

 Szürke kártyák: Mindennapok
 Narancssárga kártyák: Művészet
 Barna kártyák: Földrajz
 Piros kártyák: Történelem
 Kék kártyák: Irodalom
 Zöld kártyák: Biológia-kémia
 Lila kártyák: Matematika-fizika
 Sárga kártyák: Sport

 3.2 Feleletválasztós kérdéskártyák

A felkínált 4 válaszlehetőség közül kell kiválasztani a helyes választ. A játékosok húznak 
egyet a nagyméretű kérdéskártyák közül, majd dobnak kockával. A dobott szám lesz a 
kérdés sorszáma. Felolvassák a kérdést, majd minden érintett játékos az általa helyesnek 
gondolt feleletválasztós válaszkártyát lefordítva az asztalra rakja. Eztán megfordítják a 
kérdéskártyát, a hátoldaláról leolvassák a helyes választ és kiértékelik. A felhasznált kártyát 
félrerakják a műanyag tartóba.  
A HELYES VÁLASZ A KÁRTYA HÁTOLDALÁN TALÁLHATÓ!

 3.3 Tippelős kérdéskártyák 

Itt mindig egy számérték a helyes válasz, amit a lehető legpontosabban kell megtippelni. 
A feleletválasztós kártyákhoz hasonlóan kockadobással kell kisorsolni a kérdést a kihúzott 
kisméretű kártyáról. A tippelős kérdésekben ketten vagy hárman vesznek részt. A tippet 
ceruzával kell felírni a tipp válaszkártyára, majd minél gyorsabban lecsapni a játékasztal 
meghatározott helyére. Ha a játékosok ugyanazt tippelik, vagy ugyanannyival tér el a válaszuk, 
akkor a leggyorsabb lesz a nyertes. (Akinek legalul van a válaszkártyája.) 
A HELYES VÁLASZ A KÁRTYA HÁTOLDALÁN TALÁLHATÓ!



4. A játék menete - Hosszú hadjárat

 4.1 Bázismegye választás  

Elsőként a piros csapat, majd a sárga csapat, végül 
a zöld csapat választhat magának egy bázismegyét. A 
bázismegyék nem lehetnek egymással szomszédosak. 
A vár korongokat a kiválasztott megyére kell helyezni 
úgy, hogy alul legyen az egy tornyos, rajta a két tornyos, 
legfelül a három tornyos korong. 

 4.2 Terjeszkedés

A játékosok egymás után választanak egy, az addigi 
területeikkel szomszédos megyét, és ha jól felelnek a 
feleletválasztós kérdésre (mindenki ugyanarra), akkor 
a megyét elfoglalják. A foglalási szándék jelzéseként a 
megye határára kell helyezni egy megyefoglaló korongot. 
Amennyiben sikeres a foglalás, a megyefoglaló korongot 
fel lehet rakni a megyére, egyébként le kell szedni a 
tábláról. Ez a forduló maximum 6 körből áll. Az igazságosság kedvéért minden körben más a 
játékosok sorrendje, ezt a fordulójelző paletta jelzi. 

 4.3 Szabad területek felosztása 

Minden körben egy tippelős kérdésre kell válaszolnia a három játékosnak. A nyertes 
választhat egy, az addigi területeivel szomszédos megyét, amennyiben nincs ilyen, bármely 
szabad megyét választhatja. Ez a forduló addig tart, amíg el nem fogynak a szabad megyék. 

 4.4 Háború

Minden körben minden játékos egyszer támadhat a 
fordulójelző paletta által meghatározott sorrendben. 
A támadó a megyehatárra helyezett koronggal jelzi 
a támadást. A támadónak és a védőnek ugyanarra a 
feleletválasztós kérdésre kell válaszolnia: - A védő nyer, 
ha a támadó nem találja el a helyes választ. - A támadó 
nyer, ha ő eltalálja a helyes választ, de a védő nem. - Ha a támadó és a védő ugyancsak eltalálja 
a helyes választ, akkor egy tippelős kérdéssel dől el a csata. Ha a támadó nyer, akkor a megyét 
elfoglalja, lecserélheti a védő korongját a sajátjára. A támadásnak van két speciális esete: a 
vártámadás és a várépítés. 



Vártámadás 

Ekkor a támadónak le kell döntenie a bázismegyén álló vár mindhárom tornyát (így egy 
támadáson belül három csata van). Amennyiben a támadó veszít, a támadás befejeződik, de 
a ledöntött tornyokat a következő támadás során már nem kell újra ledöntenie a támadónak. 
Ha egy játékos bázismegyéjét elfoglalják, akkor az kiesik a játékból, a támadó pedig megkapja 
összes megyéjét. A tornyok ledőlését a legfelső vár korong elvételével kell jelezni.

Várjavítás - visszaépítés 

Lehetőség van a ledöntött tornyok felépítésére is, ilyenkor a saját bázismegyét kell 
választani (“megtámadni”). Sikeres válasz esetén a második torony is felépíthető egy körön 
belül. A háború maximum 6 körből áll. A játékosok sorrendje (az igazságosság kedvéért) 
minden körben más, ezt a fordulójelző paletta jelzi. A sikeres várépítést a megfelelő vár 
korongok visszahelyezésével kell jelezni. 

5. A játék menete – Villámháború

 5.1 Bázismegye sorsolás 

A számozott oldallal lefelé fordított 1-19-ig számozott 
azonos színű területfoglaló korongok közül elsőként 
a piros csapat, majd a sárga csapat, végül a zöld 
csapat választhat magának egyet. (Világtérkép esetén 
értelemszerűen 1-15-ig számozott korongokat kell 
használni.) A vár korongokat a kisorsolt számú területre 
kell helyezni úgy, hogy alul legyen az egy tornyos, rajta 
a két tornyos, legfelül a három tornyos korong. Ha a 
soron következő csapat az előző csapat(ok) bázisterülete 
melletti területet húzott, új korongot kell húznia 
mindaddig, amíg egy nem szomszédos területet választ.

 5.2 Terjeszkedés 

 A terjeszkedés 6 körből áll. Minden körben egy tippelős kérdésre kell válaszolnia a három 
játékosnak. A nyertes két, a második helyezett egy, az addigi területeivel szomszédos területet 
választhat. Amennyiben nincs ilyen, bármely szabad területet választhatja. Az utolsó körben a 
maradék egy területet a tippelés nyertese kapja.



 5.3 Háború 

A harc három körből áll. Az első 2 körben minden 
játékos egyszer támadhat a dobókockával meghatározott 
sorrendben. A harmadik körben mindig az a játékos kezdi 
a támadást, aki vezet, másodikként a második helyen 
álló, végül az utolsó helyezett támadhat. (A játéktáblán, a 
körjelző a 6. körnél ezért nem mutat színt.) A Harc első 
körében csak a támadó megyéjével szomszédos megyét 
lehet támadni. A Harc második körében szomszédos megye és szomszédos bázismegye 
támadható. A Harc harmadik körében bármi támadható. A támadó a megye határra helyezett 
koronggal jelzi a támadást. A támadónak és a védőnek ugyanarra a feleletválasztós kérdésre 
kell válaszolnia: - A védő nyer, ha a támadó nem találja el a helyes választ. - A támadó nyer, 
ha ő eltalálja a helyes választ, de a védő nem. - Ha a támadó és a védő ugyancsak eltalálja a 
helyes választ, akkor egy tippelős kérdéssel dől el a csata. Ha a támadó nyer, akkor a területet 
elfoglalja, lecserélheti a védő korongját a sajátjára. A támadásnak speciális esete a vártámadás. 

Vártámadás 

Ekkor a támadónak le kell döntenie a bázismegyén álló vár mindhárom tornyát (így egy 
támadáson belül három csata van). Amennyiben a támadó veszít, a támadás befejeződik, de 
a ledöntött tornyokat a következő támadás során már nem kell újra ledöntenie a támadónak. 
Ha egy játékos bázismegyéjét elfoglalják, akkor az kiesik a játékból, a támadó pedig megkapja 
összes megyéjét. A tornyok ledőlését a legfelső vár korong elvételével kell jelezni. 

A Villámháborúban nem lehet várat javítani!

6. Eredményhirdetés 

A játék végén a pontszámok szerint van első, második és harmadik helyezett. Minden 
megyefoglaló korong 1 pontot ér, a vár korong pedig annyit, ahány torony található rajta vagy 
ahány korongból áll. Döntetlen nem lehetséges, mert ha a játék végén egyenlő pontszámok 
alakulnak ki, akkor egy tippelős kérdéssel kell dönteni a sorrendről.

7. Speciális játékmódok 

 “Utolsó emberig”
Értelemszerűen a játék addig folytatódik amíg csak egy ember marad 



“Vár-atlan”
Nincs vártámadás 

“Tematikus játék”
Előre kiválasztott témakörrel történik a játék (a játék elején ki kell választani az adott 

témakör kártyáit)

Feleletválasztós 
válaszkártya

Területfoglaló
korong

Fordulójelző

Tippjeim
kártya

Vár
korong

Körjelző

Tippelős
kérdéskártya

Számozott terület-
foglaló korong

Feleletválasztós
kérdéskártya

Kör és fordulójelző
korong



AJÁNDÉK 5.000.000 aranytallér
Az ajándék tallérok jóváírásához az alábbi kódot 

használd:

A kódot az oldalra (www.honfoglalo.hu) történő belépés 
után tudod jóváírni. Minden kódot csak egyszer lehet 
felhasználni. Az aranytallérokat a játékban tudod elkölteni 
különböző taktikai és kérdés segítségekre.

gyermekek számára”

okozhatnak!)
Tisztítás nedves ruhadarabbal!

A játék a THX Games Zrt. licence alapján, Magyarországon készült.
Gyártó: THX Games Zrt. - 1113 Budapest, Daróczi út 54.


