AZ SZF LÉTREJÖTTE
A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 38.
§ (1b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány szerencsejáték felügyeleti
hatóságként a Szerencsejáték Felügyeletet jelölte ki a Szerencsejáték Felügyeletről szóló
183/2017. (VII. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Korm. rendelet), amely felhatalmazás
értelmében a Szerencsejáték Felügyelet 2017. július 6-án kezdte meg működését. A Korm.
rendelet 10. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében a Szerencsejáték Felügyelet, mint a
Nemzeti Adó- és Vámhivatalból (a továbbiakban: NAV) kiválással létrejött, piacfelügyeleti
típusú, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv az Szjtv.-ben és a Korm.
rendelet 5. §-ában meghatározott szerencsejáték felügyeleti hatósági hatáskörök és feladatok
tekintetében a NAV jogutódjának minősül.
AZ SZF JOGÁLLÁSA
Az SZF a szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért felelős miniszter (a nemzeti vagyon
kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter) irányítása alá tartozó, piacfelügyeleti típusú
központi hivatalként működő központi költségvetési szerv, mely gazdasági szervezettel
rendelkezik, valamint fogyasztóvédelmi hatóságként jár el a szerencsejátékhoz kapcsolódó
gazdasági reklámok vonatkozásában. A Felügyelet a hatáskörébe tartozó feladatokat az ország
egész területére kiterjedő illetékességgel látja el. A Felügyeletet elnök vezeti, tevékenységét
elnökhelyettesek segítik.
Az SZF alapadatai a következők:
a) megnevezése: Szerencsejáték Felügyelet;
b) rövidített elnevezés: SZF;
c) megnevezése angol nyelven: Gambling Supervision Board;
d) rövidített angol elnevezés: GSB;
e) alapítás időpontja: 2017. július 6.;
f) alapításról rendelkező jogszabály:
A Szerencsejáték Felügyeletről szóló 183/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet;
g) hatályos alapító okirat kelte: 2019. június 18..;
h) hatályos alapító okirat száma: VSZKF/1697/13/2019-MKI;
i) székhelye: 1051 Budapest, Sas utca 20-22.;
j) postacíme: 1372 Budapest, Pf. 431.
k) számlaszáma: MÁK 10032000-00338491-000000000
AZ SZF FELADATAI
A Felügyelet ellátja a jogszabályokban hatáskörébe utalt, a szerencsejáték-szervezés állami
felügyelete körébe tartozó feladatokat, így különösen:
a) ellátja a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény (a továbbiakban: Szjtv.) hatálya alá
tartozó tevékenységek hatósági felügyeletét, ennek érdekében elősegíti a szerencsejátékszervezők joggyakorlását, és folyamatosan felügyeli és ellenőrzi a szerencsejáték-piacot;
b) eljár a szerencsejáték-szervezéssel kapcsolatos engedélyezési, játékterv-módosítási
eljárásokban;
c) a szerencsejáték-szervezők vonatkozásában ellenőrzi a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény (a továbbiakban: Pmt.),
valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni
korlátozások végrehajtásáról szóló törvény (a továbbiakban: Pvkit.) rendelkezéseinek a
betartását; szükség esetén kiadja a szerencsejáték-szervezők vonatkozásában előkészített

mintaszabályzatot, felügyeleti kockázatértékelést, valamint felügyeleti eljárásrendet készít a
pénzmosás
és
terrorizmus
finanszírozása
megelőzésével,
megakadályozásával
összefüggésben;
d) ellátja a szerencsejáték-felügyeleti tevékenységgel kapcsolatos hatósági tevékenységet,
az ahhoz kapcsolódó perképviseleti tevékenységet, továbbá intézkedik a végrehajthatóvá vált
határozatok végrehajtása és az elkobzás foganatosítása iránt;
e) fellép az illegális, engedély nélküli szerencsejáték-szervezőkkel szemben; büntetőeljárást
kezdeményez, a megtett feljelentések sorsát nyomon követi, azok tárgyában, illetve a
nyomozás során a nyomozó hatóság által tett intézkedésekkel, valamint a büntetőeljárásban
meghozott határozatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket megteszi, a Nemzeti
Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH) hatáskörébe tartozó ügyben
felügyeleti eljárást kezdeményez;
f) fogyasztóvédelmi hatóságként jár el a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről
és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.) 5. § (1)
bekezdésében és 21. §-ában foglalt rendelkezések megsértése esetén;
g) nyilvántartja és intézi a szerencsejáték-felügyeleti tevékenységhez kapcsolódó
panaszokat és közérdekű bejelentéseket;
h) működteti a szerencsejáték-felügyeleti tevékenységgel kapcsolatos ügyfélszolgálatokat;
szakmai állásfoglalásokat, az ügyfelek szerencsejáték-felügyeleti kérdésekkel kapcsolatos,
feladatkörébe tartozó véleményt kérő beadványaira vonatkozó tájékoztatásokat ad ki;
i) ellátja a szerencsejátékkal összefüggő koncessziós pályázatokkal, szerződésekkel
kapcsolatban feladatkörében jelentkező feladatokat;
j) ellátja a szerencsejáték-felügyeleti tevékenységgel összefüggő nyilvántartási feladatokat;
kezeli a szerencsejáték engedélyezésével, lebonyolításával és az Szjtv. hatálya alá tartozó
tevékenységgel kapcsolatosan befolyt bevételeket, pénzforgalmi ügyleteket;
k) ellátja a játékosvédelemmel, illetve a felelős játékszervezéssel kapcsolatosan
feladatkörébe tartozó feladatokat;
l) az Szjtv. és a kapcsolódó jogszabályok körében jogalkotási javaslatokat készít elő, illetve
véleményez;
m) figyelemmel kíséri és karbantartja a feladatköréhez kapcsolódó egyéb tájékoztatók
tartalmi információit, és üzemelteti a szerencsejáték-felügyeleti tevékenységgel kapcsolatos
honlapot;
n) ellátja a feladatkörébe tartozó szerencsejátéknak nem minősülő (játékautomata,
ajándéksorsolás) játékokkal kapcsolatos feladatokat;
A Felügyelet az illegális, engedély nélküli szerencsejáték-szervezéssel összefüggésben
büntetőeljárást kezdeményez, a megtett feljelentések alapján indult eljárásokat nyomon
követi, azok tárgyában, illetve a nyomozás során a nyomozóhatóság által meghozott
határozatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket megteszi.
AZ SZF TEVÉKENYSÉGE
Az SZF tevékenységének részletes szabályozása a szervezeti és működési szabályzatban
található meg. A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 1/2018. (X. 30.)
NVTNM utasítása a Szerencsejáték Felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatáról:
1/2018. (X.30.) NVTNM UTASÍTÁS

