11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései
tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a
közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban
meghatározott adatai
A) A NEMZETI VAGYON KEZELÉSÉÉRT FELELŐS TÁRCA NÉLKÜLI
MINISZTER
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Statútumrendelet) 144. § 6. pontja szerint a nemzeti vagyon kezeléséért felelős
tárca nélküli miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Kormány szerencsejáték-szervezés
állami felügyeletéért felelős tagja.
A miniszter a szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért való felelőssége keretében
előkészíti a szerencsejátékra és a szerencsejáték-szervezés állami felügyeletére vonatkozó
jogszabályokat. A miniszter tevékenységét a Miniszterelnöki Kormányiroda segíti.
A Miniszterelnöki Kormányiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (VI.
11.) ME utasítás 52. § f) pontja értelmében a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli
miniszter felelős a Statútumrendelet 144–149. §-ában meghatározott feladatok ellátásáért,
ennek keretében különösen: irányítja a Szerencsejáték Felügyeletet, gyakorolja a vezetője
felett a kinevezés és felmentés jogát.
A miniszter ellátja a szerencsejáték-szervezés felügyeletét és a szerencsejáték-felügyeleti
hatóság irányítását, valamint képviseli a Magyar Államot a szerencsejáték-szervezéssel
kapcsolatos pályázati és pályázat nélküli ajánlattételi eljárásban, illetve a koncessziós
szerződések megkötése és végrehajtása során.
A szerencsejáték-szervezéshez kapcsolódó nemzetközi szerződés esetén a miniszter, az egyéb,
szerencsejáték-szervezéshez kapcsolódó két- vagy többoldalú szerződés esetén a miniszter
vagy a szerencsejáték-felügyeleti hatóság vezetője jár el a szerződés előkészítése, megkötése,
módosítása, megszüntetése során és felel a szerződésből eredő kötelezettségek teljesítéséért.
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B) FŐVÁROSI KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG
A Szerencsejáték Felügyelet hatósági döntései tekintetében fellebbezésnek nincs helye. A
Szerencsejáték Felügyelet hatósági döntései ellen benyújtott kereset elbírálására jogosult
szerv a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság.
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