SZERENCSEJÁTÉK FELÜGYELET

Iktatószám:7448/2019.

9/2019. (VI.17.) elnöki utasítás

a Szerencsejáték Felügyelet információátadási szabályzatáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 24. § (3) bekezdése alapján, valamint az eügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
(a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 65. § (1) bekezdésének megfelelően, az elektronikus
ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) 151. §-ára figyelemmel a Szerencsejáték Felügyelet (a továbbiakban: SZF)
információátadásának rendjére vonatkozóan a következő utasítást adom ki.
1. Az utasítás hatálya
1. §
Az utasítás hatálya kiterjed az SZF valamennyi, jelen utasítás 1. mellékletében meghatározott
szervezeti egységére.
2. Az információátadás szabályozási rendje
2. §
Az SZF által az elektronikus információátadási felületen átadható információk körét és az
információátadás rendjét jelen utasítás 1. melléklete tartalmazza.
3. Záró rendelkezések
3. §
Az SZF az információátadási szabályzatot, valamint annak módosítását a hatálybalépését
megelőzően legalább 15 nappal közzéteszi az E-ügyintézési tv. 66 § (2) bekezdésének,
valamint a Korm. rendelet 152. § (1) bekezdésének megfelelően, továbbá megküldi az
Elektronikus Ügyintézési Felügyelet részére, amit az SZF irányító szerve útján teljesít.
4. §
Jelen utasítás – a 3. §-ban meghatározott határidőt is figyelembe véve – az aláírás napját követő
25. napon lép hatályba, mellyel egyidejűleg hatályát veszti a Szerencsejáték Felügyelet
12473/2/2017. iktatószámú Információátadási Szabályzata.

Budapest, 2019. június 17.

dr. Nagy László
Elnök
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I.

Általános rész – az együttműködő szerv és az információátadási
szabályzat alapadatai

1.

Az együttműködő szerv alapadatai
Hivatalos teljes név

Szerencsejáték Felügyelet

Adószám

15838083-1-41

Az információátadási szabályzat alapadatai

2.

Az információátadási szabályzat egységes/egyedi jellegének megjelölése
Egységes
2.1.

Egyedi

Egyedi információátadási szabályzat alapadatai
Egyedi információátadási szabályzat
megnevezése

A Szerencsejáték Felügyelet
Információátadási Szabályzata

Verzió

1.1

Kiadás dátuma

2019.06.17.

Hatályosság kezdete

2019.07.12.

Irányító államigazgatási szerv/országos
kamara vezetőjének jóváhagyása

Igen/Nem *

*A Szerencsejáték Felügyelet az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletnek a nemzeti vagyon kezeléséért
felelős tárca nélküli miniszter (a továbbiakban: NVTNM) – mint irányító szerv – útján küldi be az
Információátadási Szabályzatot.

II. Különös rész – az egyes nyilvántartások és a hozzájuk tartozó
adatátadási felületek adatai
1.

Az SZF szakterületei (ügycsoportjai)
· Gazdasági és Igazgatási Főosztály tevékenysége során hatósági irat, illetőleg az SZF
hatáskörébe tartozó szakmai feladatkörökben (hatósági, ellenőrzési, felügyeleti tevékenységhez
kapcsolódó ügyekben) ügyfél részére kiadásra kerülő egyéb dokumentum nem keletkezik.
· Elnöki Kabinet tevékenysége során hatósági irat, illetőleg az SZF hatáskörébe tartozó
szakmai feladatkörökben (hatósági, ellenőrzési, felügyeleti tevékenységhez kapcsolódó
ügyekben) ügyfél részére kiadásra kerülő egyéb dokumentum nem keletkezik.
· Hatósági Főosztály által ellátott szakterületek a 2. pontban kerülnek részletezésre.
· Jogi Főosztály szakterületei: a főosztály szerencsejáték minősítési ügyben hoz határozatot, mely
határozatok kapcsán is – mint a Hatósági Főosztály által meghozott határozatokkal szembeni
jogorvoslati eljárásokban – ellátja a perképviseleti tevékenységet. Gazdálkodó szervezet ügyfél
esetén, illetve amennyiben az ügyfél jogi képviselővel jár el (az ügyek 99%-a) a hatóság által
meghozott határozatokkal szemben fennálló bírósági felülvizsgálati kérelem, mint jogorvoslati
kérelem benyújtása, illetőleg maga a pervitel is elektronikus úton történik. A Jogi Főosztály
végrehajtási szakterülete bírálja el az ügyfelek által elektronikus úton benyújtott fizetési könnyítés
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iránti kérelmeket, továbbá az EMEGKER és a VHCSEL adatlapok Hivatali Kapun történő
megküldése útján megkeresést intéz a NAV felé a végrehajtási eljárás lefolytatása és a
végrehajtási cselekmények foganatosítása érdekében. A fentieken túlmenően a Jogi Főosztály
elektronikusan intézhető ügyeket nem kezel, a szakterület tevékenysége során egyéb hatósági irat,
illetőleg ügyfél részére kiadásra kerülő dokumentum nem keletkezik.

2.

Az SZF Hatósági Főosztálya által ellátott szakterület

2.1.

Információforrások regiszterének tartalma

2.1.1. Az SZF-nél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása
Az E-ügyintézési tv. 65. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a II. fejezet 1. pontjában
meghatározott elektronikusan intézhető ügyek kapcsán keletkező dokumentumok tárgyának
megjelölése során szükséges:
·
·
·
·

az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése,
az együttműködő szerv hatásköri feladatainak felsorolása (milyen ügyben hoz döntést),
kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása (milyen ügyben ad ki szakhatósági
állásfoglalást),
szerződési kötelezettség(ek) felsorolása (azon szerződések tárgya, amelyek tekintetében
jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő).

Hatásköri feladatok felsorolása
1.
2.
3.
4.

Engedélyezési eljárás
Nyilvántartásba vételi eljárás
Szerencsejáték-felügyeleti ellenőrzési és hatósági eljárás
Felelős játékszervezéssel kapcsolatos eljárás

Keletkező dokumentumok:
Engedélyezési eljárás során:
Személyi megfelelőséget megállapító határozat
A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 2. §
(8) bekezdése szerint a szerencsejáték-szervező személyi megfelelőségének folyamatosan fenn
kell állnia, ennek érdekében azt a szervező évente igazolni köteles, a szerencsejáték-felügyeleti
hatóság pedig a személyi megfelelőség meglétét köteles ellenőrizni.
Az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos
feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X.21.) PM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 2. § (5)
bekezdésének utolsó mondata szerint az SZF a szervező személyi megfelelőségét az annak
igazolásául szolgáló legkorábban kiállított okirat keltezésétől számított egy évig állapítja meg.
Hatósági bizonyítvány
A Vhr. 4. §-a szerint az SZF a személyi feltételek vizsgálatát követően, kérelemre, harminc
napon belül hatósági bizonyítványt állít ki, amelyet a kérelmező a tervezett szerencsejátékszervező tevékenységhez szükséges hatósági eljárások során használhat fel. A hatósági
bizonyítvány a kiállításától számított egy évig érvényes.
Szerencsejáték szervezésére jogosító engedélyek:
· Sorsolásos játékok engedélye
· Fogadásos játékok engedélye
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·
·
·
·

Játékkaszinó engedély
Kártyaterem engedély
Online kaszinó engedély
Távszerencsejáték engedély

Az Szjtv. 2. § (2) bekezdése szerint szerencsejáték-szervező tevékenység folytatásához az SZF
engedélye szükséges. Az Szjtv. 2. § (3) bekezdése szerint a szerencsejáték felügyeleti hatóság az
engedélyt annak adja ki, aki a szerencsejáték biztonságos, szakszerű lebonyolításához szükséges
személyi, tárgyi és gazdasági feltételekkel rendelkezik.
Nyilvántartásba vételi eljárás során:
Játékautomata regisztrációs kártya
Az Szjtv. 29/A. § (3) bekezdése szerint az üzemeltető köteles - nyilvántartásba vétel céljából - a
szerencsejáték-felügyeleti hatósághoz bejelenteni az általa működtetni kívánt játékautomatát. A
szerencsejáték-felügyeleti hatóság a játékautomatát a kérelemben foglalt időtartamra, de
legfeljebb hitelességének időtartamára veszi nyilvántartásba. A játékautomata a bejelentési
kötelezettség megfelelő teljesítése nélkül nem üzemeltethető.
Szerencsejáték-felügyeleti ellenőrzési és hatósági eljárás során:
Bírság határozat
Az Szjtv. 12. § (1) bekezdése szerint a szerencsejáték-felügyeleti hatóság a szerencsejátékszervezőt, illetve az e törvény hatálya alá tartozó tevékenységet folytató bármely szervezetet
vagy személyt, valamint a szervezetek vezetőjét vagy vezető tisztségviselőjét a (2)-(3)
bekezdésekben foglaltak szerinti bírság megfizetésére kötelezi.
Szerencsejáték-szervező engedélyének felfüggesztésére vonatkozó határozat
Az Szjtv. 13. § (1) bekezdése szerint a szerencsejáték-szervező engedélyét a szerencsejátékfelügyeleti hatóság legfeljebb 3 éves időtartamra vagy az akadályok elhárulásáig felfüggesztheti
az Szjtv.-ben foglalt feltételek esetén.
Szerencsejáték szervező tevékenységtől eltiltó határozat
Az Szjtv. 13. § (2) bekezdése szerint a szerencsejáték-felügyeleti hatóság a szerencsejátékszervezőt, annak vezetőit vagy vezető tisztségviselőit a szerencsejáték-szervező tevékenységtől
legfeljebb 5 éves időtartamra, meghatározott feltétel bekövetkezéséig vagy akár véglegesen is
eltilthatja az Szjtv.-ben foglalt feltételek esetén.
Engedélyt visszavonó határozat
Az Szjtv. 13. § (4) bekezdése szerint, ha a szerencsejáték szervező a működését az engedély
megadásától számított hat hónapon belül nem kezdi meg, továbbá ha azt engedély nélkül
szünetelteti, az engedély visszavonható.
Engedély érvénytelenségét és a szerencsejáték-szervezői tevékenység megszűnését megállapító
határozat
Az Szjtv. 13. § (7) bekezdése szerin,t ha a szerencsejáték-szervező a személyi megfelelőség
meghosszabbítása iránti kötelezettségének jogszabályban meghatározott határidőben nem tesz
eleget, vagy személyi megfelelősége nem áll fenn, a szerencsejáték-felügyeleti hatóság a
szerencsejáték-szervező részére kiállított engedélyek érvénytelenségét és a szerencsejátékszervezői tevékenység megszűnését megállapítja.
Az Szjtv. 13. § (3) bekezdése szerint a szerencsejáték-felügyeleti hatóság a játékkaszinó és
kártyaterem működtetőjével, valamint a fogadás, távszerencsejáték és online kaszinójáték
szervezőjével, vagy előbbiek vezető tisztségviselőjével szemben a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben foglalt
rendelkezések megsértése esetén a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról szóló törvényben és a 13. §-ban meghatározott intézkedéseket
alkalmazhatja.
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Elkobzó határozat
Az Szjtv. 36/F. § (1) bekezdése szerint a szerencsejáték-felügyeleti hatóság elkobozza azt a
dolgot, amelyet engedély nélküli szerencsejáték szervezés eszközéül használtak, ahhoz való
részvételhez használtak fel (tét), amely az ilyen szerencsejátékban nyereményt képezett, vagy
amely ilyen szerencsejáték szervezés eszközéül használt berendezésben található.
Elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele intézkedést tartalmazó határozat
Az Szjtv. 36/G. § (1) bekezdése szerint a szerencsejáték-felügyeleti hatóság elrendeli az
ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét annak az elektronikus hírközlő hálózat útján közzétett
adatnak (elektronikus adat), amelynek hozzáférhetővé tétele vagy közzététele tiltott
szerencsejáték-szervezést valósít meg.
Felelős játékszervezéssel kapcsolatos eljárás során:
Játékosvédelmi nyilvántartás
Az Szjtv. 1. § (6b) bekezdése szerint a szerencsejáték-felügyeleti hatóság a jelentős önkorlátozó
nyilatkozatot adó személyekről és azon személyekről, akiknek cselekvőképességét a bíróság
teljesen vagy a szerencsejátékokkal összefüggő jognyilatkozatai tekintetében részlegesen
korlátozta, a külön jogszabályban meghatározottak szerint nyilvántartást vezet (játékosvédelmi
nyilvántartás).
Ajánlott felelős játékszervezői minősítésre vonatkozó határozat
A felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 22. §
(1) bekezdése alapján a szervező kérelmére a szerencsejáték-felügyeleti hatóság a szervező
ajánlott felelős játékszervezői minősítését határozatban megállapítja az ott foglalt feltételek
fennállása esetén.

Szakhatósági állásfoglalás:
Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről
szóló
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 11. pont 2. alpontjában foglaltak szerint a pénznyerő
automaták és a játékautomaták hitelesítési engedélyének kiadására irányuló eljárásában – annak
elbírálása kérdésében, hogy a kérelem szerinti készüléktípus megfelel-e a pénznyerő automatára, illetve
a játékautomatára vonatkozó jogszabályi előírásoknak – a szerencsejáték felügyeleti hatóságot
szakhatóságként jelöli ki.
Szakhatósági állásfoglalás tárgya
Budapest Főváros Kormányhivatalának a szerencsejáték eszköz hitelesítési engedélyének
kiadására irányuló eljárásában arról történő állásfoglalás, hogy:
· a kérelem szerinti készüléktípus megfelel a pénznyerő automatára vonatkozó
jogszabályi előírásoknak, vagy
· a kérelem szerinti készüléktípus megfelel a játékautomatára vonatkozó jogszabályi
előírásoknak.
Szerződéskötési kötelezettség:
Az SZF nem áll szerződéskötési kötelezettség hatálya alatt.
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2.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata
A táblázat tartalmazza az SZF által, a megjelölt ügycsoportban kezelt nyilvántartásokat.
Nyilvántartás
megnevezése
Szerencsejáték szervező
engedélyesek
nyilvántartása (közhiteles
hatósági nyilvántartás)

Játékautomaták közhiteles
hatósági nyilvántartása

Játékosvédelmi
nyilvántartás

Nyilvántartás leírása
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.
A szerencsejáték-felügyeleti
hatóság a hozzá bejelentett
játékautomatákról - azon adat
kivételével, amelyet jogszabály
más nyilvántartás részeként
közhitelesnek minősít közhiteles hatósági
nyilvántartást vezet.
Azon személyek
szerencsejátékban történő
részvételének korlátozása,
a) akiket a bíróság
cselekvőképességet teljesen,
vagy a szerencsejátékokkal
összefüggésben részlegesen

Közhiteles
(Igen/Részben
/Nem)
Igen

Nyilvános
(Igen/Részben/Nem)

Közzététel helye

Igen

SZF honlapja

Nem

Nem kerül
közzétételre.

Igen

A szerencsejáték
szervezéséről szóló 1991.
évi XXXIV. törvény
29/A. § (3a) bekezdése

Részben

Nem kerül
közzétételre.

Igen

Kizárólag az SZF
engedélyével
rendelkező
szerencsejáték-

A nyilvántartáshoz
való hozzáférés
szigorú feltételekhez
kötött,

A szerencsejáték
szervezéséről szóló 1991.
évi XXXIV. törvény 1. §
(6b) bekezdése
és
a felelős játékszervezés
részletes szabályairól

Jogszabályi hivatkozás
A szerencsejáték
szervezéséről szóló 1991.
évi XXXIV. törvény 2. §
(2) bekezdés

korlátozó gondnokság alá
helyezett,
b) akik jelentős önkorlátozó
nyilatkozatot tettek.

Személyi megfelelőségre
vonatkozó nyilvántartás

A szerencsejáték-szervező
személyi megfelelőségének
folyamatosan fenn kell állnia,
ennek érdekében azt a szervező
évente igazolni köteles, a
szerencsejáték-felügyeleti
hatóság pedig a személyi
megfelelőség meglétét köteles
ellenőrizni. A személyi
megfelelőség megléte az
engedély kiadásának feltétele.

szervezők tekinthetnek
bele, az őket érintő
szerencsejáték fajtákra
nézve oly módon,
hogy az abból történő
lekérdezéshez meg
kell adniuk a
beléptetni, regisztrálni
kívánt játékos
személyes adatait,
amely adatok
titkosított állománnyá
történő átalakítást
követően összevetésre
kerülnek a
nyilvántartás
titkosított
állományként
lekérhető adataival a
nyilvántartás
adattartalmával való
esetleges egyezőség
megállapítása
érdekében
Nem
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felhasználónévvel, és
jelszóval lehetséges.
A lekérdezés hash
kódolt állomány
formájában történik a
Játékosvédelmi
Lekérdező
Rendszerben (a
továbbiakban: JLR).

Nem kerül
közzétételre.

szóló 329/2015. (XI. 10.)
Korm. rendelet

Igen

A szerencsejáték
szervezéséről szóló 1991.
évi XXXIV. törvény 2. §
(4) bekezdés b) – d)
pontja, 2. § (5) és (8)
bekezdése

Szerencsejáték szervezők
nyilvántartása

Az SZF a szerencsejátékszervező gazdasági
társaságokról, azok vezető
tisztségviselőiről, továbbá
tagjairól külön belső
nyilvántartást vezet a feladatai
ellátása érdekében.

Nem

Nem kerül
közzétételre.

Nem

Nem írja elő jogszabály a
nyilvántartás vezetését.

2.1.3. A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre
A táblázat tartalmazza az SZF által kezelt nyilvántartás közhiteles adatait.
Közhiteles adat
rövid, köznapi neve
Az engedélyezett
szerencsejáték
elnevezése
A szerencsejáték
szervező gazdasági
társaság
elnevezése
A szerencsejáték
szervezésre
jogosító engedély
érvényességi dátuma
A szerencsejáték
szervező tevékenység
helyszíne
(játékkaszinók és
kártyatermek esetén)

Közhiteles adat
jogszabályi megnevezése,
értelmezése
A szerencsejáték
szervezéséről szóló 1991.
évi XXXIV. törvény 2. §
(2) bekezdése szerint
szerencsejáték-szervező
tevékenység folytatásához
az SZF engedélye
szükséges.

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Igen

Igen

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/Automatikus)
Egyszerű

Igen

Igen

Egyszerű

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.

Igen

Igen

Egyszerű

Igen

Igen

Egyszerű
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Melyik nyilvántartásban szerepel

Szerencsejáték szervező engedélyesek
nyilvántartása

Játékautomatára
vonatkozó igazolás
(regisztrációs kártya)
kiadásának dátuma
és érvényessége
Játékautomata gyári
száma, típusa
Játékautomata
üzemeltetője

A szerencsejátékfelügyeleti hatóság a hozzá
bejelentett
játékautomatákról - azon
adat kivételével, amelyet
jogszabály más
nyilvántartás részeként
közhitelesnek minősít közhiteles hatósági
nyilvántartást vezet.

Nem

Igen

Egyszerű

Nem

Igen

Egyszerű

Nem

Igen

Egyszerű

Bírósági határozaton
alapuló korlátozás
esetén:
- a játékos családi és
utóneve,
- a bírósági
határozaton alapuló
korlátozás ténye,

Játékosvédelmi nyilvántartás

A felelős játékszervezés
részletes szabályairól szóló
329/2015. (XI. 10.) Korm.
rendelet
19. § (1) bekezdés a)-c)

Nem

Nem

és
- a korlátozás
határozatlan
időtartama vagy a
határozott időtartam
kezdő és záró
időpontja.
Önkéntes
elhatározáson alapuló
korlátozás esetén:
- a játékos családi és
utóneve,

Játékautomaták közhiteles hatósági
nyilvántartása

Nem
a szerencsejáték
szervezéséről szóló 1991.
évi XXXIV. törvény

Egyszerű

Igen,
kizárólag
törvény
alapján (pl.
rendőrség
számára
büntetőeljár
ásban)

Egyszerű

Egyszerű

Játékosvédelmi nyilvántartás

A felelős játékszervezés
részletes szabályairól szóló
329/2015. (XI. 10.) Korm.

Nem

Egyszerű
Igen,
10

- az önkéntes
elhatározáson
alapuló korlátozás
ténye,

rendelet 19. § (2) bekezdés
a)-d)

Nem

és
Nem

- a játékos által a
jelentős önkorlátozó
nyilatkozatban
megjelölt egy vagy
több
szerencsejáték fajta
vagy a szervezők
megnevezése,

a szerencsejáték
szervezéséről szóló 1991.
évi XXXIV. törvény

kizárólag
törvény
alapján (pl.
rendőrség
számára
büntetőeljár
ásban)

Egyszerű

Egyszerű

Egyszerű

Nem

- a korlátozás kezdő
és záró időpontja.
A személyi
megfelelőség
fennállásának
időtartama

Az Szjtv. 2. § (8) bekezdése
szerint a szerencsejátékszervező személyi
megfelelőségének
folyamatosan fenn kell
állnia, megléte az engedély
kiadásának feltétele, amit a
szervező évente igazolni
köteles. A szerencsejátékfelügyeleti hatóság annak
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 )

Nem

Igen,
kizárólag
törvény
alapján (pl.
rendőrség
számára
büntetőeljár
ásban)
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Egyszerű

Személyi megfelelőség fennállására
vonatkozó nyilvántartás

és a szervező személyi
megfelelőségének
fennállását egy éves
időtartamra megállapítani.
2.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre
A táblázat tartalmazza az SZF által kezelt nyilvántartások közhitelesnek nem minősülő adatait.

Adat rövid,
köznapi neve
A szerencsejáték
szervező gazdasági
társaság
székhelye
Játékautomata
mérésügyi
bizonyítványának
száma,
érvényessége

Adat jogszabályi
megnevezése,
értelmezése
A mindenkori
cégnyilvántartás
szerint hatályos
székhely az
irányadó.
A felsorolt adatok
a mérésügyi
hatóság eljárása
során
keletkeznek. A
mérésügyi
bizonyítvány
kiadása a
játékautomata
üzemeltetés
előfeltétele.

Másodlagos esetén
az elsődleges forrás
jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Másodlagos

Cégnyilvántartás

Igen

Igen

Másodlagos

Budapest Főváros
Kormányhivatala
(mint mérésügyi
hatóság)

Nem

Igen,
kizárólag
törvény
alapján

Elsődleges/
Másodlagos

Bírósági
határozaton alapuló
korlátozás esetén:
- a játékos születési
családi és utóneve,

Átadható esetén
az átadás módja
(Egyszerű/
Automatikus)

Szerencsejáték szervező
engedélyesek
nyilvántartása

Egyszerű

Hiányzó adat esetén:
Személyi adat- és
lakcímnyilvántartás
A felelős
játékszervezés
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Játékautomaták közhiteles
hatósági nyilvántartása

Játékosvédelmi
nyilvántartás

Nem

Másodlagos

Melyik nyilvántartásban
szerepel

Igen,
kizárólag

Egyszerű

anyja neve,
azonosító
okmány típusa és
száma, lakcíme

részletes
szabályairól szóló
329/2015. (XI.
10.) Korm.
rendelet
19. § (1) bekezdés
a)

(Bírósági
határozatok
adattartalma
alapján
bejegyzett)

törvény
alapján
(pl.
rendőrség
számára
büntetőelj
árásban)

és
a szerencsejáték
szervezéséről
szóló 1991. évi
XXXIV. törvény
Önkéntes
elhatározáson
alapuló korlátozás
esetén:
- a játékos születési
családi és utóneve,
anyja neve,
azonosító
okmány típusa és
száma, lakcíme

A gazdasági

Játékosvédelmi
nyilvántartás
Hiányzó adat esetén:
A felelős
játékszervezés
részletes
szabályairól szóló
329/2015. (XI.
10.) Korm.
rendelet 19. § (2)
bekezdés a)
és a
szerencsejáték
szervezéséről
szóló 1991. évi
XXXIV. törvény
Az SZF ezen

Másodlagos

Személyi adat- és
lakcímnyilvántartás

Nem

Igen,
kizárólag
törvény
alapján
(pl.
rendőrség
számára
büntetőelj
árásban)

Egyszerű

Cégnyilvántartás

Nem

Igen,

Egyszerű

(A játékos
kérelmének
tartalmán
alapszik)

Másodlagos
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Szerencsejáték-szervezők

társaság neve,
székhelye,
levelezési címe,
adószáma,
telefonszáma és email címe

adatokról külön
belső
nyilvántartást
vezet a feladatai
ellátása érdekében

A gazdasági
társaság
szerencsejátékszervezői
tevékenységével
összefüggő adatok
(pl. tevékenység
kezdete és vége)
A vezető
tisztségviselő és tag
személyes adatai
(név, lakcím, anyja
neve, születési hely
és idő,
adóazonosító jel)

Az SZF ezen
Elsődleges
adatokról külön
belső
nyilvántartást
vezet a feladatai
ellátása érdekében

Az SZF ezen
adatokról külön
belső
nyilvántartást
vezet a feladatai
ellátása
érdekében.

kizárólag
törvény
alapján.

Másodlagos

Személyi adat- és
lakcímnyilvántartás,
Cégnyilvántartás
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nyilvántartása

Nem

Igen,
kizárólag
törvény
alapján.

Egyszerű

Szerencsejáték-szervezők
nyilvántartása

Nem

Igen,
kizárólag
törvény
alapján.

Egyszerű

Szerencsejáték-szervezők
nyilvántartása

2.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások
Jelen fejezet az SZF által a 2.1. fejezetben ismertetett információk, adatok elektronikus úton való
átadási formáját, technikai, technológiai megoldását foglalja össze.
2.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata
A táblázat az információátadási felületek általános adatait tartalmazza, amelyeken keresztül az SZF
információkat nyújthat.
Nyilvános/
Nem
nyilvános
nyilvános

Azonosító

Együttműködés
formája

Gyakoriság

IF01_EMAIL

e-mail

eseményalapú

IF02_HKP

hivatali kapu

eseményalapú

nyilvános
és részben
nem
nyilvános

IF03_JLR

https kapcsolat

eseményalapú

részben
nyilvános

Nem nyilvános esetén
a jelölés indoklása

ld. 2.1.3 és 2.1.4
táblázatban lévő nem
nyilvános értékeknél. A
nem nyilvánosság
ezeknél az adatoknál
jogszabály által
meghatározott

2.1.5.2. Az IF01_EMAIL elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása
A kapcsolattartás módja az Eütv. szerint írásbelinek nem minősülő (egyéb elektronikus úton),
emailben érkező megkeresésre az SZF nyilvánosnak minősülő adatairól e-mail formájában történő
egyszerű információátadás történhet.
A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: JLR kivételével nyilvános
„Nem nyilvános” jelölés esetén annak indoklása: Jogszabályi rendelkezés alapján nem nyilvános
adatok a játékosvédelmi nyilvántartás adatai, ezen adatok a jogszabály által feljogosított szervezők
számára kizárólag a 2.1.5.4 pont szerint az IF03_JLR elektronikus információátadási felületen és
módon kerülhetnek átadásra.
2.1.5.2.1.

Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk köre,
leírása

Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatokat az alábbi táblázat tartalmazza:
Leíró adat
(adatmező)
megnevezése
Az engedélyezett
szerencsejáték
elnevezése

Adat típusa

Adat
hossza

Adat
formátuma

szöveges

Nem
releváns
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Kötelezően
átadandó adat?
(I/N)
N

Egyéb
tartalmi,
kezelési
információk

A szerencsejáték
szervező
gazdasági
társaság
elnevezése

szöveges

A szerencsejáték
szervezésre
jogosító engedély
érvényességi
dátuma

dátum

A szerencsejáték
szervező
tevékenység
helyszíne
(játékkaszinók és
kártyatermek
esetén)
Játékautomatára
vonatkozó
igazolás
(regisztrációs
kártya)
kiadásának
dátuma és
érvényessége

szöveges

Játékautomata
gyári száma,
típusa
Játékautomata
üzemeltetője
Bírósági
határozaton
alapuló korlátozás
esetén:

dátum

szöveg

szöveg

- a játékos családi
és utóneve,

szöveges

- a bírósági
határozaton
alapuló
korlátozás ténye,

logikai

- a korlátozás
határozatlan
időtartamát vagy
a határozott
időtartam kezdő
és záró
időpontja.
Önkéntes

Nem
releváns

N

Nem
releváns

N

Nem
releváns

N

Nem
releváns

N

Nem
releváns

N

Nem
releváns

N

I

I

dátum
I
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elhatározáson
alapuló korlátozás
esetén:
- a játékos családi
és utóneve,
- az önkéntes
elhatározáson
alapuló
korlátozás ténye,

I

szöveges

I
logikai

I
- a játékos által a
jelentős
önkorlátozó
nyilatkozatban
megjelölt egy
vagy több
szerencsejáték
fajta vagy a
szervezők
megnevezése,
- a korlátozás
kezdő és záró
időpontja.
A személyi
megfelelőség
megállapításának
időtartama
A szerencsejáték
szervező
gazdasági
társaság
székhelye
Játékautomata
mérésügyi
bizonyítványának
száma,
érvényessége
Bírósági
határozaton
alapuló korlátozás
esetén:
- a játékos
születési családi
és utóneve, anyja
neve, azonosító
okmány típusa és
száma, lakcíme
Önkéntes
elhatározáson
alapuló korlátozás

szöveges

I

dátum

dátum

Nem
releváns

N

szöveg

Nem
releváns

N

szöveg és
dátum

Nem
releváns

N

szöveg

I
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esetén:
- a játékos
születési családi
és utóneve, anyja
neve, azonosító
okmány típusa és
száma, lakcíme
A gazdasági
társaság neve,
székhelye,
levelezési címe,
adószáma,
telefonszáma és email címe
A gazdasági
társaság
szerencsejátékszervezői
tevékenységével
összefüggő adatok
(pl. személyi
megfelelőség
érvényessége,
tevékenység
kezdete és vége)
A vezető
tisztségviselő és
tag személyes
adatai (név,
lakcím, anyja
neve, születési
hely és idő,
adóazonosító jel)
2.1.5.2.2.

szöveg

I

szöveg

Nem
releváns

N

szöveg
dátum

Nem
releváns

N

szöveg
numerikus
dátum

Nem
releváns

N

Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei

Nem hatósági adatigénylő esetén az SZF központi email címre írt elektronikus levél útján kérhet
információt, míg más hatóságok felé az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény (Ákr.) megkeresésre vonatkozó szabályai útján történik az információátadás.
Az információ átadása az SZF alábbi hivatalos elérhetőségein kérhető:
Szerencsejáték Felügyelet
Cím: 1051 Budapest, Sas u. 20-22.
Postafiók: 1372 Budapest, Pf. 431.
Fax: +36 1 550 2495
E-mail: szf@szf.gov.hu
Automatikus információátadásra az SZF nem köteles, a Korm. rendelet 150. §-a szerinti felsorolásban
nem szerepel.
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2.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása
A NISZ és az SZF között létrejött egyedi szolgáltatási megállapodásban, valamint a NISZ aktuális
ÁSZF-jében és Szolgáltatáskatalógusában foglaltak szerint.
2.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása
Emailben történő, egyszerű információátadás esetén ahol az releváns, a hivatalos dokumentum
minősített elektronikus aláírással ellátva kerül kiküldésre.
2.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén
Nem releváns.

2.1.5.3. Az IF02_HKP elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása
Az SZF a NISZ által biztosított webes és gépi elérésű hivatali kaput használja biztonságos kézbesítési
szolgáltatásként az ügyfelek, valamint más hatóságok közötti kapcsolattartásra.
A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nyilvános és részben nem nyilvános
„Nem nyilvános” jelölés esetén annak indoklása: ld. 2.1.3 és 2.1.4 táblázatban lévő nem nyilvános
értékeknél. A nem nyilvánosság ezeknél az adatoknál jogszabály által meghatározott.
2.1.5.3.1.

Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk köre,
leírása

Az elektronikus információátadási felületen keresztül .kr és .krx állományok feltöltése és fogadása
megoldott a Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás (a továbbiakban: BKSZ) aktuálisan érvényben lévő
interfész leírásban foglaltak szerint. A BKSZ-szel kapcsolatos leírások a https://szeusz.gov.hu oldalról
elérhetők.
2.1.5.3.2.

Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei

Hatósági oldalról regisztrált webes, illetve gép interfészű hozzáférést biztosító Hivatali Kapu
adatkapcsolat megléte. Az átadható adatok, információk körét, leírását a 2.1.5.2.1. pont tartalmazza.
2.1.5.3.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása
A NISZ és az SZF között létrejött csatlakozási megállapodás alapján a Hivatali Kapu szolgáltatás
rendelkezésre állása folyamatos.
2.1.5.3.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása
Titkosított VPN adatkapcsolat megléte. A BKSZ-szel kapcsolatban bővebb információ a
https://szeusz.gov.hu oldalról érhető el.
2.1.5.3.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén
Nem releváns.
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2.1.5.4. Az IF03_JLR elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása
A JLR-en keresztül lekérdezhető a jogosult szerencsejáték szervező számára a sérülékeny személyek
4T, és egyéb metaadataiból képzett nem visszafejthető hash kódokat tartalmazó listája, amely kivonata
az SZF játékosvédelmi nyilvántartásnak, ami egyben közhiteles nyilvántartásnak minősül.
A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Részben nyilvános
„Nem nyilvános” jelölés esetén annak indoklása: Csak bizonyos szerencsejáték szervezők férhetnek
hozzá a JLR-hez.
2.1.5.4.1.

Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk köre,
leírása
Kötelezően
Egyéb
Leíró adat (adatmező)
Adat
Adat
Adat
átadandó
tartalmi,
megnevezése
típusa
hossza
formátuma
adat?
kezelési
(I/N)
információk
Hash-kódolt sérülékeny
személyek játékosvédelmi
szöveges
128
SHA-512
I
adatai

2.1.5.4.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei
Az engedélyes szerencsejáték szervezők közül csak az arra jogosultak tudnak hozzáférni a JLR
rendszerhez. A hozzáférési kört az SZF tartja nyilván. A JLR rendszerből adatokat kizárólag a jogosult
szerencsejáték szervezők szervezői felhasználói kérdezhetnek le a saját felhasználói fiókjukon
keresztül. Egy szerencsejáték szervező több szervezői felhasználót is tud regisztrálni, akik így
jogosultak a JLR rendszerből a játékosvédelmi hash-kódokat tartalmazó állományok letöltésére. Új
szervezői felhasználó létrehozását az adott szerencsejáték szervezőnek igényelnie szükséges az SZFtől.
2.1.5.4.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása
A rendelkezésre állás folyamatos.
2.1.5.4.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása
TLS adatkapcsolaton, zárt informatikai rendszeren keresztül történő felhasználói hitelesítés
(felhasználónév és jelszó páros alapján).
2.1.5.4.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén
Az SZF előzetesen tájékoztatja a JLR-t használni jogosult szerencsejáték szervezőket a regisztrált
email-es elérhetőségükön, ha a JLR-rel kapcsolatban műszaki változás fog beállni.
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