SZF_42

Hivatal tölti ki!

Vonalkód helye

Jelentős önkorlátozó nyilatkozat

Iktató bélyegző

Postára adás dátuma:

2 0

Beérkezés dátuma:

2 0

Személyes
benyújtás dátuma:

2 0

A) A nyilatkozatot tevő adatai
1. Családi és utónév:
2. Születési családi és utónév:
3. Anyja neve:

4. Születési hely, idő:

5. Azonosító okmány típusa és száma:
város / község

6. Lakcím:
közterület
neve

közterület
jellege

hsz.

lépcsőház

ép.

em.

ajtó

B) Nyilatkozat
Nyilatkozom, hogy az

1. pontban megjelölt szerencsejáték fajtá(k)ra /

2. pontban szereplő szerencsejáték

szervezőkre nézve jelentős önkorlátozással kívánok élni.
1. A szerencsejáték fajták:
1. Játékkaszinóban
szervezett kaszinójáték

2. Kártyateremben
szervezett kártyajáték

4. Online kaszinójáték

3. Távszerencsejáték

2. A szerencsejáték szervezők:

1 év

3. Az önkorlátozás érvényességi ideje:

3 év

5 év

C) A nyilatkozat dátuma és a nyilatkozat tevő aláírása

2 0
helység

év

hó

nap

Nyilatkozatot tevő aláírása

D) Tanúk nyilatkozata (postai úton történő benyújtás esetén)
A nyilatkozatot tevő előttünk, mint tanúk előtt írta alá a jelentős önkorlátozó nyilatkozatot / a nyilatkozatot tevő az aláírását előttünk
sajátjaként ismerte el.
Név, lakcím, aláírás:
1.
2.

E) Hivatal tölti ki!
A személyesen megjelent nyilatkozó személyazonosságát és az 1. pontban feltüntetett adatok valódiságát megvizsgáltam.

Ügyintéző aláírása

Hivatal tölti ki!

SZF_42-1
PÓTLAP

Jelentős önkorlátozó nyilatkozat visszavonása

Személyes
benyújtás dátuma:

Iktató bélyegző

Vonalkód helye

2 0

A) Nyilatkozatot visszavonó adatai

1. Családi és utónév:
2. Születési családi és utónév:
3. Anyja neve:

4. Születési hely, idő:

5. Azonosító okmány típusa és száma:
6. Lakcím:

város / község
közterület
neve

közterület
jellege

hsz.

ép.

lépcsőház

em.

ajtó

B) Nyilatkozat visszavonása
Nyilatkozom, hogy a szerencsejáték-felügyeleti hatóságnál korábban előterjesztett jelentős önkorlátozó nyilatkozatomat visszavonom.

1. A jelentős önkorlátozó nyilatkozat vonalkódja:
2. A jelentős önkorlátozó nyilatkozat benyújtásának/
postára adásának időpontja:

2 0

C) A visszavonó nyilatkozat dátuma és a nyilatkozatot visszavonó aláírása

2 0
helység

év

hó

nap

Nyilatkozatot visszavonó aláírása

D) Hivatal tölti ki!
A személyesen megjelent nyilatkozó személyazonosságát és az 1. pontban feltüntetett adatok valódiságát megvizsgáltam.

Ügyintéző aláírása

Személyes adatok módosítása jelentős
önkorlátozó nyilatkozathoz

Hivatal tölti ki!

SZF_42-2
PÓTLAP

Iktató bélyegző

Postára adás dátuma:

2 0

Beérkezés dátuma:

2 0

Személyes
benyújtás dátuma:

2 0

Vonalkód helye

A) Jelentős önkorlátozó nyilatkozaton megadott adatok
1. Családi és utónév:
2. Születési családi és utónév:
3. Anyja neve:

4. Születési hely, idő:

5. Azonosító okmány típusa és száma:
város / község

6. Lakcím:
közterület
neve

közterület
jellege

hsz.

lépcsőház

ép.

em.

ajtó

B) Új (hatályos) adatok
1. Családi és utónév:
2. Születési családi és utónév:
3. Anyja neve:

4. Születési hely, idő:

5. Azonosító okmány típusa és száma:
6. Lakcím:

város / község
közterület
neve

közterület
jellege

hsz.

lépcsőház

ép.

em.

ajtó

C) Adatmódosító személy aláírása

2 0
helység

év

hó

Aláírás

nap

D) Tanúk nyilatkozata (postai úton történő benyújtás esetén)
A nyilatkozatot tevő előttünk, mint tanúk előtt írta alá a módosító nyilatkozatot / a nyilatkozatot tevő az aláírását előttünk sajátjaként
ismerte el.
Név, lakcím, aláírás:
1.
2.
E) Hivatal tölti ki!
A személyesen megjelent nyilatkozó személyazonosságát és az 2. pontban feltüntetett adatok valódiságát megvizsgáltam.

Ügyintéző aláírása

Kitöltési útmutató az SZF_42 jelű nyomtatványhoz
Jogszabályi háttér:
- a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.)
- egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos
feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet (a továbbiakban: Vhr.)
- 329/2015. (XI.10.) Korm. rendelet a felelős játékszervezés részletes szabályairól (a
továbbiakban: Korm. rendelet)
A nyomtatvány részei
SZF_42 Főlap

Jelentős önkorlátozó nyilatkozat

SZF_42-1 Pótlap

Jelentős önkorlátozó nyilatkozat visszavonása

SZF_42-2 Pótlap

Személyes adatok módosítása jelentős önkorlátozó nyilatkozathoz

Általános tudnivalók
A jelentős önkorlátozó nyilatkozatot (SZF_42), valamint a személyes adatok módosítását a
jelentős önkorlátozó nyilatkozathoz (SZF_42-2) írásba kell foglalni, az benyújtható:
- személyesen a személyazonosság igazolása mellett a Szerencsejáték Felügyelet (a
továbbiakban: szerencsejáték-felügyeleti hatóság) kijelölt ügyfélszolgálatain,
- postai úton, teljes bizonyító erejű magánokiratban,
- elektronikus úton, E-papír mellékleteként, Ügyfélkapun keresztül (a nyilatkozattevő
elektronikus azonosítását követően, elektronikusan hitelesítve).
A jelentős önkorlátozó nyilatkozat visszavonása (SZF_42-1) kizárólag személyes úton
terjeszthető elő.

A szerencsejáték-felügyeleti hatóság 5 (öt) ügyfélszolgálati pontjának címét, illetve a
hozzájuk rendelt megyéket az alábbi leírás tartalmazza:
1. Szerencsejáték Felügyelet Központi Ügyfélszolgálat Budapest (1051 Budapest, Sas
utca 20-22.), postafiók címe 1372 Budapest, Pf. 431.:
Budapest, valamint Pest, Heves, Nógrád, Komárom-Esztergom, Fejér megyék;
2. Szerencsejáték Felügyelet Szombathelyi Területi Kirendeltség (9700 Szombathely,
Kőszegi u. 37.):
Vas, Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Zala megyék;
3. Szerencsejáték Felügyelet Pécsi Területi Kirendeltség (7621 Pécs, Rákóczi út 17.):
Baranya, Somogy, Tolna, Bács-Kiskun megyék;

4. Szerencsejáték Felügyelet Békéscsabai Területi Kirendeltség (5600 Békéscsaba,
Dózsa György út 1-3.):
Békés, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok megyék;
5. Szerencsejáték Felügyelet Debreceni Területi Kirendeltség (4025 Debrecen, Hatvan
u. 45.):
ajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén megyék.
Az Ügyfélszolgálatok telefonszámairól és az ügyfélfogadási időről honlapunkon (szf.gov.hu)
az „Elérhetőségek” menüpont alatt tájékozódhatnak.

SZF_42 Főlap kitöltési útmutatója

A. blokk: Nyilatkozatot tevő adatai
Minden (1-6. pontban) szereplő adat megadása kötelező!
A nyilatkozat kiállításának időpontjában érvényes személyazonosító okmány és a
lakcímkártya szerinti adatokat kell az 1-6. pontokban megadni. A nyilvántartás megfelelő
adattartalmának biztosítása érdekében kérjük az 1-6. pontokban megjelölt adatok változását, a
változást követően haladéktalanul a szerencsejáték-felügyeleti hatóságnak írásban bejelenteni
az SZF_42-2 pótlap felhasználásával.

B. blokk: Nyilatkozat
A nyilatkozatot tevőnek itt kell megadnia, hogy szerencsejáték fajtá(k)ra vagy szerencsejáték
szervezőkre nézve kíván önkorlátozással élni. Az egyik önkorlátozási típus megjelölése
kötelező, de egyszerre csak az egyik választható.
Amennyiben a nyilatkozatot tevőnek az önkorlátozásnak azt a módját választja, hogy
szerencsejáték fajtát jelöl meg, ez esetben legalább egy szerencsejáték fajtát meg kell jelölnie
az 1. pontban felsorolt négy szerencsejáték fajta (játékkaszinóban szervezett kaszinójáték,
kártyateremben szervezett kártyajáték, távszerencsejáték, online kaszinójáték) közül.
Amennyiben a nyilatkozatot tevő az önkorlátozásnak azt a módját választja, hogy
szerencsejáték szervezőket jelöl meg, legalább két szerencsejáték szervezőt meg kell
neveznie.
A szerencsejáték szervezők listája (szervező neve és címe) megtalálható az szf.gov.hu oldalon
az "Engedélyek (közhiteles)" menüpontban.
Az önkorlátozás érvényességi idejének megadása kötelező, és egy nyilatkozaton kizárólag egy
érvényességi idő adható meg.

C. blokk: A nyilatkozat dátuma és a nyilatkozatot tevő aláírása
Ennek a mezőnek a kitöltése kötelező!

D. blokk: Tanúk nyilatkozata (postai úton történő benyújtás esetén)
Amennyiben a nyilatkozatot tevő e beadványát postai úton terjeszti elő, úgy ennek a blokknak
a kitöltése kötelező.
A jelentős önkorlátozó nyilatkozatot tevő személy a nyomtatványon a polgári perrendtartásról
szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. §-a értelmében a következő előírásnak megfelelő módon
tehet teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva nyilatkozatot.
A nyilatkozatot tevő által saját kezűleg írt és aláírt okiraton kívül, teljes bizonyító erejű
magánokirat az az okirat, amelyen a nyilatkozatot tevő fél aláírását bíróság vagy közjegyző
hitelesíti, vagy amelyen ügyvéd ellenjegyzéssel vagy két tanú aláírással igazolja, hogy a
nyilatkozatot tevő személy a nyilatkozatot előttük írta alá vagy az aláírást sajátjának ismerte
el.
A tanúkra vonatkozó adatokat olvashatóan kell feltüntetni és mindkét tanúnak saját kezűleg
kell aláírnia a nyomtatványon feltüntetett nyilatkozatot (A nyilatkozatot tevő előttünk, mint
tanúk előtt írta alá a jelentős önkorlátozó nyilatkozatot / a nyilatkozatot tevő az aláírását
előttünk sajátjaként ismerte el).

E. blokk
A nyilatkozatot tevő személyes eljárása esetén tölthető ki, kizárólag a szerencsejátékfelügyeleti hatóság által!

SZF_42-1 pótlap kitöltési útmutatója

A jelentős önkorlátozó nyilatkozat visszavonását kizárólag személyesen lehet előterjeszteni a
szerencsejáték-felügyeleti hatóság kijelölt ügyfélszolgálatain (az Általános tudnivalókban
megjelölt ügyfélszolgálati pontokon), a jelentős önkorlátozó nyilatkozat visszavonását postai
illetve elektronikus úton nem lehet benyújtani. Amennyiben a nyilatkozatot tevő korábban
több jelentős önkorlátozó nyilatkozatot nyújtott be, ez esetben minden olyan, jelentős
önkorlátozó nyilatkozat tekintetében külön-külön szükséges visszavonó nyilatkozatot
tenni, amelynek hatályát a nyilatkozatot tevő már nem kívánja fenntartani.

A Korm. rendelet 5.§ (5) bekezdése szerint, az 1 évet meg nem haladó érvényességű
nyilatkozat visszavonásának nincs helye, az 1 évet meghaladó érvényességű nyilatkozat
legalább 2 év leteltét követően vonható vissza.

A. blokk: Nyilatkozatot visszavonó adatai
Az 1-6. pontokban az érvényes személyazonosító okmány és a lakcímkártya szerinti adatokat
kell megadni. Amennyiben a nyilatkozatot tevő személyi adataiban a jelentős önkorlátozó
nyilatkozatának benyújtását követően változás történt és azt a jelen visszavonó nyilatkozat
benyújtása előtt nem jelentette be az SZF_42-2 pótlapon, azt legkésőbb a visszavonó
nyilatkozat benyújtásával egyidejűleg pótolni kell.

B. blokk: Nyilatkozat visszavonása
Amennyiben a szerencsejáték-felügyeleti hatóságnál a nyilatkozatot visszavonó személy több
jelentős önkorlátozó nyilatkozatot tett, akkor annak a jelentős önkorlátozó nyilatkozatnak az
azonosító adatait szükséges megadni, amelyre ez a visszavonó nyilatkozat vonatkozik.
Kérjük, hogy az alábbiakban megjelölt adatok közül kérelme pontos beazonosíthatósága
érdekében legalább az egyik adatot szíveskedjék a nyomtatványon közölni:
1. a jelentős önkorlátozó nyilatkozat jobb felső sarkában feltüntetett vonalkód;
2. a jelentős önkorlátozó nyilatkozat benyújtásának/postára adásának időpontja.
Adatközlésének hiányában visszavonó nyilatkozatát a szerencsejáték-felügyeleti hatóság nem
tudja feldolgozni.

C. blokk: A visszavonó nyilatkozat dátuma és a nyilatkozatot tevő aláírása
Ennek a mezőnek a kitöltése kötelező!

D. blokk:
Kizárólag a szerencsejáték-felügyeleti hatóság töltheti ki!

SZF_42-2 pótlap kitöltési útmutatója

Az adatlap személyesen, a szerencsejáték-felügyeleti hatóság kijelölt ügyfélszolgálatain,
postai úton, valamint elektronikusan terjeszthető elő.

A. blokk: Jelentős önkorlátozó nyilatkozaton megadott adatok
Az A) blokk adatai teljes körűen kitöltendők. A nyomtatványon azokat az adatokat kell
feltüntetni, amelyeket az érintett a jelentős önkorlátozó nyilatkozaton közölt. Ha már
időközben terjesztett elő adatmódosító nyilatkozatot, akkor a jelenlegi nyilatkozaton azokat a
személyes adatait tüntesse fel, amelyeket a szerencsejáték-felügyeleti hatósággal már közölt.

B. blokk Új (hatályos) adatok
Az 1-6. pontokban az érvényes személyazonosító okmány és a lakcímkártya szerinti adatokat
kell megadni. A B) blokk adatai teljes körűen kitöltendők a gyorsabb feldolgozás érdekében.
Figyelem! Erre tekintettel kérjük, hogy ne kizárólag a változással érintett adato(ka)t tüntesse
fel!

C. blokk: Adatmódosító személy aláírása
A C blokk adatainak kitöltése, valamint a nyilatkozatot tevő sajátkezű aláírása kötelező.

D. blokk:
Tanúk nyilatkozata (postai úton történő benyújtás esetén)
Amennyiben a nyilatkozatot tevő e beadványát postai úton terjeszti elő, úgy ennek a blokknak
a kitöltése kötelező.
A tanúk nyilatkozatára az SZF_42 főlap D) blokkjában foglaltakat kell alkalmazni.

E. blokk
A nyilatkozatot tevő személyes eljárása esetén tölthető ki, kizárólag a szerencsejátékfelügyeleti hatóság által!

