KÉRELEM JÁTÉKMINŐSÍTÉS IRÁNT
(a kérelem formája nincs alakszerűen meghatározva)
A játékminősítés iránti kérelem elektronikus úton, az ügyfél Ügyfélkapuján/Cégkapuján
keresztül e-papír benyújtásával az SZF Hivatali Kapujára, valamint személyesen vagy postai
úton terjeszthető elő.
A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (továbbiakban: Szjtv.) 1. §
(1) bekezdése szerint szerencsejátéknak minősül minden olyan játék, amelyben a játékos pénz
fizetése, vagy vagyoni érték nyújtása fejében, meghatározott feltételek fennállása vagy
bekövetkezése esetén pénznyereményre, vagy más vagyoni értékű nyereményre válik
jogosulttá. A nyerés vagy a vesztés kizárólag, vagy túlnyomórészt a véletlentől függ.
Az Szjtv. 13. § (5) bekezdése szerint abban a kérdésben, hogy valamely játék
szerencsejátéknak tekinthető-e, a szerencsejáték-felügyeleti hatóság dönt. A szerencsejátékfelügyeleti hatóság véleménye az irányadó a szerencsejátékok fajtájának (14. §)
meghatározására vonatkozóan is.
A szerencsejátékok fajtái [Szjtv. 14. §]:
a) sorsolásos játék,
b) nem sorsolásos játék,
d) kaszinójáték, online kaszinójáték,
e) fogadás,
f) kártyajáték,
g) távszerencsejáték.
Szerencsejáték minősítése iránt bárki (természetes személy, jogi személy) kérelemmel
fordulhat a Szerencsejáték Felügyelethez annak érdekében, hogy a hatóság állapítsa meg,
valamely tervezett játék szerencsejátéknak minősül-e, avagy sem.
A játékminősítő határozat kiadása csak közigazgatási hatósági eljárás keretében történhet.
2020. január 17.-től az adott kérelem benyújtáskor a kérelmezőnek igazolnia szükséges az
Szjtv. 35/A. § (3) bekezdés l) pontjában megjelölt 42.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj
megfizetését. Az igazgatási-szolgáltatási díjat készpénzbefizetés vagy átutalás útján kell
megfizetni kérelmenként a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01076129-00000000
szerencsejátékok szervezésével kapcsolatos díj és bírság bevételi számla javára.
A banki átutalás „közlemény” rovatában fel kell tüntetni az eljáró államigazgatási szerv, a
Szerencsejáték Felügyelet intézményi azonosítóját: 1370239.

A játékminősítő határozatban foglalt vélemény, tájékoztatás a kérelemben közölt adatokon és
feltételeken alapul, arra vonatkozóan érvényes, a körülmények változása a minősíteni kért
tevékenységgel kapcsolatos álláspont változását eredményezheti.
A játékminősítés iránti eljárás jellegzetessége, hogy a tényállás nem a már megtörtént
események, cselekmények és körülmények (történeti tényállás), hanem kizárólag az ügyfél
tervezett szándékára, elképzelésére vonatkozó nyilatkozata alapján tisztázható, a
Szerencsejáték Felügyelet a rendelkezésére álló játékleírásban közölt ügyféli nyilatkozatok
alapján hozza meg döntését.
A hatóság az eljárás során tehát azt vizsgálja, hogy az ügyfél nyilatkozatai szerint tervezett
játék megfelel-e az Szjtv. 1. § (1) bekezdése szerinti definiáló jellegű normában foglalt
feltételeknek, vagy nem. Amennyiben a játék valamennyi feltételnek megfelel, úgy az az
Szjtv. szerint szerencsejátéknak minősül. Amennyiben viszont valamennyi törvényi feltétel
együttesen nem áll fenn, úgy az adott játék nem szerencsejáték.
A tervezett játék szerencsejátéknak történő minősítéséhez három törvényi feltétel együttes
fennállása szükséges tehát:
- legyen tétfizetés
- legyen nyeremény
- a nyerés vagy vesztés kizárólag vagy túlnyomórészt a véletlenen múljon.
A szerencsejátéknak minősülés esetén a gyakorlatban az alábbi konjunktív (együttes)
feltételeket kell teljesítenie a játéknak:
1.) A játékban való részvétel érdekében a játékosnak pénzt kell fizetnie, vagy vagyoni értéket
kell nyújtania;
2.) A játékban meg kell határozni azokat a feltételeket, amelyek fennállása vagy
bekövetkezése esetén a játékos pénznyereményre, vagy más vagyoni értéket képviselő
nyereményre válik jogosulttá;
3.) A meghatározott feltételek fennállása, vagy bekövetkezése esetére a játékosnak jogosulttá
kell válnia pénznyereményre, vagy más vagyoni értéket képviselő nyereményre;
4.) A nyerésnek vagy vesztésnek a játékban kizárólag, vagy túlnyomórészt a véletlentől kell
függnie.
Amennyiben a Szerencsejáték Felügyelet azt állapítja meg, hogy a tervezett játék az Szjtv.
szerencsejáték definíciójának megfelel, továbbá tartalmi elemeinél fogva besorolható
valamely, az Szjtv.-ben nevesített szerencsejáték fajta fogalma alá, akkor a hatóság
határozatában a szerencsejáték fajtáját is megállapítja. Azonban, ha a tervezett játék az Szjtv.
által előírt konjunktív feltételeket teljesíti, de nem sorolható be egyetlen, az Szjtv.-ben
meghatározott szerencsejáték fajta fogalma alá sem, akkor ezen körülményt a Szerencsejáték
Felügyelet játékminősítő határozatában szintén megállapítja.

