1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a
szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök,
valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és
adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV FELADATÁT, HATÁSKÖRÉT ÉS
ALAPTEVÉKENYSÉGÉT MEGHATÁROZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK,
KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2017. évi LIII. törvény
Az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni
korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény
183/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet a Szerencsejáték Felügyeletről
194/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet a Szerencsejáték Felügyelet létrehozásával összefüggő
egyes átmeneti szabályokról
Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró
hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági
hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet
A játékkaszinót, kártyatermet működtetők, távszerencsejátéknak nem minősülő fogadást,
távszerencsejátékot és online kaszinójátékot szervezők részére a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény
végrehajtásának, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt
pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény
szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes
szabályairól szóló 34/2017. (X. 26.) NGM rendelet
32/2005. (X. 21.) PM rendelet az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával
és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról
A felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet
A hatályos jogszabályok jegyzéke
A Szerencsejáték Felügyelet alapító okirata: ISZF/37563/2017-NFM számú alapító okirat
A Szerencsejáték Felügyelet Információátadási Szabályzata: Információátadási Szabályzat

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT
A nemzeti fejlesztési miniszter 20/2017. (VIII. 11.) NFM utasítása a Szerencsejáték
Felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatáról: 20/2017. (VIII. 11.) NFM utasítás

AZ ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT HATÁLYOS ÉS
TELJES SZÖVEGE
A Szerencsejáték Felügyelet elnökének 15/2018. (VII. 10.) elnöki utasítása az
adatvédelemről, az adatbiztonságról, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló
igények teljesítésének rendjéről: 15/2018. (VII. 10.) elnöki utasítás
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