A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai
(név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok
forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba
bejelentendő nyilvántartásoknak az Infotv. szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv
által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja,
a másolatkészítés költségei./
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I.

Játékosvédelmi nyilvántartás

Az SZF a jelentős önkorlátozó nyilatkozatot adó személyekről és bíróság által jogerős ítéletben
cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alá helyezettekről, továbbá a
szerencsejátékokkal összefüggő jognyilatkozatai tekintetében részlegesen korlátozott
személyekről játékosvédelmi nyilvántartást vezet. A nyilvántartás célja ezen személyek
szerencsejátékban történő részvételének korlátozása.
A játékosvédelmi nyilvántartás adatait kizárólag a szerencsejátékot szervező az előbb felsorolt
személyek szerencsejátékban történő részvételének korlátozása érdekében szerezheti meg,
kezelheti és használhatja fel.
I.1. A játékosvédelmi nyilvántartás főbb adatkezelési körülményei
I.1.1 A játékosvédelmi nyilvántartást vezető szerv és szervezeti egység
Név: Szerencsejáték Felügyelet
Székhely: 1051 Budapest, Sas u. 20-22.
Postacím: 1372 Budapest, Postafiók 431.
E-mail cím: szf@szf.gov.hu
Honlap: http://szf.gov.hu
I.1.2. Az adatkezelés célja
A játékosvédelmi nyilvántartás célja, hogy korlátozzák azon személyek részvételét a
szerencsejátékban:
- akiket a bíróság cselekvőképességüket teljesen vagy részlegesen korlátozó
gondnokság alá helyezett,
- akik jelentős önkorlátozó nyilatkozatot tettek.
I.1.3. Az adatkezelés jogalapja
A játékosvédelmi nyilvántartással összefüggő adatkezelés jogalapja:
- a bírósági határozaton alapuló korlátozás esetében törvényi felhatalmazás,
- jelentős önkorlátozó nyilatkozatok esetében a játékos önkéntes hozzájárulása.
I.1.4. A kezelt adatok köre
A játékosvédelmi nyilvántartás bírósági határozaton alapuló korlátozás esetén tartalmazza:
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a) a játékos családi és utónevét, születési családi és utónevét, anyja nevét, azonosító
okmány típusát és számát, lakcímét,
b) a bírósági határozaton alapuló korlátozás tényét,
c) a korlátozás kezdő időpontját, határozatlan időtartamát vagy a határozott időtartam záró
időpontját.
A játékosvédelmi nyilvántartás önkéntes elhatározáson alapuló korlátozás esetén tartalmazza:
a) a játékos családi és utónevét, születési családi és utónevét, anyja nevét, azonosító
okmány típusát és számát, lakcímét,
b) az önkéntes elhatározáson alapuló korlátozás tényét,
c) a játékos által a jelentős önkorlátozó nyilatkozatban megjelölt egy vagy több
szerencsejáték fajtát vagy a szerencsejáték-szervezőket,
d) a korlátozás kezdő és záró időpontját.
I.1.5. Az adatok forrása
Az SZF a személyes adatokat a bíróság adatszolgáltatásából és a jelentős önkorlátozó
nyilatkozatból ismeri meg. A játékkaszinó és kártyaterem üzemeltetők, az online kaszinójáték
és távszerencsejáték szervezők (a továbbiakban együtt: szerencsejáték-szervező(k) vagy
szervező(k)) a bírósági korlátozás és jelentős önkorlátozó nyilatkozat esetén is a játékosvédelmi
nyilvántartás elektronikus kivonatából azonosítják be kódolt formában a személyes adatokat.
I.1.6. Az adatkezelés időtartama
Az SZF az adatokat és az okiratokat a korlátozás megszűnését, megszüntetését követő 6 évig
kezeli.
I.1.7. Az adatokhoz történő hozzáférés
A szerencsejáték-szervező a játékosvédelmi nyilvántartásba elektronikus adatlekérdezés útján –
a sérülékeny személy fokozott védelme biztosításának keretében – annak érdekében tekinthet
be, hogy megállapítsa, hogy a betekintés időpontjában a játékosvédelmi nyilvántartás alapján a
játékos szerencsejátékban történő részvétele korlátozott-e. A szervező adatlekérdezése törvényi
felhatalmazáson alapul, mivel a jogszabályok értelmében a játékos nyilvántartásba vételét
megelőzően a szervezőnek kötelessége ellenőriznie, hogy a játékos korlátozás alatt áll-e. Az
adatlekérdezés titkosított formában, kódok felhasználásával történik, a szervező a
játékosvédelmi nyilvántartásból közvetlenül személyes adatokhoz nem fér hozzá.
A szervező informatikai rendszere a játékos által megadott adatokból (a játékos családi neve és
utóneve, születési családi neve és utóneve, anyja neve, azonosító okmány típusa és száma,
lakcíme) automatikusan kódot állít elő. Az adatlekérdezés a SZF által az előírásoknak
megfelelő gyakorisággal aktualizált, a szervező rendelkezésére bocsátott, az ugyanezzel a
módszerrel kódolt fenti játékos adatokat tartalmazó elektronikus kivonatból történik. Ha az
elektronikus kivonat tartalmaz a lekérdezett kódolt adattal megegyező rekordot, akkor a szóban
forgó játékos szerepel a játékosvédelmi nyilvántartásban. Ebben az esetben a szervező nem
biztosít játéklehetőséget a játékos számára. A szervező a lekérdezés során nem fér hozzá a
korlátozás alapját képző írásbeli okirathoz. Így például a szervező lekérdezés útján nem
ismerheti meg a bíróság adatszolgáltatását. A szervező kizárólag az engedélyében szereplő
szerencsejáték fajtának megfelelő korlátozásokhoz férhet hozzá.
A játékosvédelmi nyilvántartással összefüggő adatkezelésre az alábbi jogszabályok
vonatkoznak (a jogszabályok neve után található linken keresztül megtekintheti a jogszabály
szövegét):
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a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (Szjtv.), mely
megtekinthető itt: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=15376.338398,
 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény, mely megtekinthető itt: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?
docid=139257.338504,
 a felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm.
rendelet, mely megtekinthető itt:http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=192084.349736
II.

Szerencsejáték-szervezők nyilvántartása

Az SZF a szerencsejáték-szervező gazdasági társaságokról, azok vezető tisztségviselőiről,
továbbá tagjairól külön belső nyilvántartást vezet a feladatai ellátása érdekében.
Nyilvántartott adatok:
 társaság neve, székhelye, levelezési címe, adószáma, telefonszáma és e-mail címe,
 a társaság szerencsejáték-szervezői tevékenységével összefüggő adatok (pl. személyi
megfelelőség érvényessége, tevékenység kezdete és vége),
 vezető tisztségviselő és tag személyes adatai (név, lakcím, anyja neve, születési hely és
idő).
III.

Szerencsejáték szervezésére vonatkozó engedélyesek nyilvántartása (közhiteles
hatósági nyilvántartás)

Az Szjtv. 2. § (2) bekezdése szerint szerencsejáték-szervező tevékenység folytatásához az SZF
engedélye szükséges. Az SZF az engedélyesekről közhiteles hatósági nyilvántartást vezet, mely
nyilvántartásban az engedély kiadásával egyidejűleg az alábbi adatokat automatikusan – bárki
számára hozzáférhetően saját honlapján – teszi közzé:
 az engedélyezett szerencsejáték elnevezése,
 a szerencsejáték szervező gazdasági társaság elnevezése, székhelye,
 a szerencsejáték szervezésre jogosító engedély érvényességi dátuma.
IV.

Játékautomaták közhiteles hatósági nyilvántartása

Az Szjtv. 29/A. § (3a) bekezdése szerint az SZF a hozzá bejelentett játékautomatákról – azon
adat kivételével, amelyet jogszabály más nyilvántartás részeként közhitelesnek minősít –
közhiteles hatósági nyilvántartást vezet. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:
 játékautomata mérésügyi bizonyítványának száma, érvényessége,
 játékautomata gyári száma, típusa,
 játékautomata üzemeltetője
 játékautomatára vonatkozó igazolás (regisztrációs kártya) kiadásának dátuma és
érvényessége.
V.

Személyi megfelelőség fennállására vonatkozó nyilvántartás

Az Szjtv. 2. § (8) bekezdése szerint a szerencsejáték-szervező személyi megfelelőségének
folyamatosan fenn kell állnia, megléte a szerencsejáték szervezésére jogosító engedély
kiadásának feltétele, amelyet a szervező évente igazolni köteles. A szerencsejáték-felügyeleti
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hatóság a személyi megfelelőség fennállását az engedély kiadását megelőzően, illetőleg a
szervező kérelmére évente köteles ellenőrizni (a szervező, annak tagjai és vezető
tisztségviselője büntetlen előéletét, köz- és adótartozás-mentességét) és a szervező személyi
megfelelőségének fennállását egy éves időtartamra megállapítani.
A nyilvántartás tárgya:
 a személyi megfelelőség megállapításának időtartama.

