
2011 második félévében a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény módosításával két új, 

Magyarországon a gyakorlatban korábban még nem alkalmazott informatikai-műszaki 

megoldásokkal működő szerencsejáték típust vontunk a törvény hatálya alá. A két új 

szerencsejáték típus a központi szerver által üzemeltetett játékok és a távszerencsejátékok 

gyűjtőfogalmak alá sorolható.  

  

A központi szerver által üzemeltetett játékok közé tartoznak a helyhez kötött szerver alapú 

pénznyerő automaták és a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerő rendszerek.  

  

A hagyományos üzemeltetésű pénznyerő automaták esetében a játékteremben található 

műszaki egységek (konzolok, terminálok) internetes kapcsolatban állnak egy központi 

szerverrel és a játékprogramok zárt, ellenőrzött rendszerben a központi szerveren futnak.  

  

A helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automata rendszerben azonban a központi szerver 

üzemeltető és a játékteremben található szerver alapú műszaki egység üzemeltetője elkülönül 

egymástól.  

  

A központi szerver üzemeltetőnek e tevékenység kiemelt kockázatára tekintettel rendkívül 

szigorú szakmai előírásoknak és összeférhetetlenségi szabályoknak kell megfelelnie (10 éves 

szakmai tapasztalat, személyi/szervezeti elkülönültség a szerencsejáték-szervezőktől és 

pénznyerő automata gyártóktól).  

  

A helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automata játékteremben található műszaki 

egységének üzemeltetőjének a hagyományos pénznyerő automata üzemeltetőkhöz képest nem 

kell speciális személyi megfelelőségi feltételeket teljesíteni. 

  

Fontos kiemelni, hogy az I. és II. kategóriájú játéktermekben a hagyományos pénznyerő 

automatákról 2013. január 1-ig át kell térni a helyhez kötött szerver alapú pénznyerő 

automaták üzemeltetésére (elektronikus játékkaszinókban viszont a szerver alapú pénznyerő 

automaták működtetése csak lehetőségként jelentkezik, az átállás itt nem lesz kötelező). 

  

A központi szerver által üzemeltetett játékok másik formája a nem helyhez kötött szerver 

alapú pénznyerő rendszer, amely a központi szerverből és az általa működtetett webes 

felületből áll, amelyhez a játékosok internetes úton kapcsolódhatnak. 

  



Az engedélyeztetési eljárások a következőkben foglalhatók össze. A központi szerver 

üzemeltető nem minősül szerencsejátékél-szervezőnek, így a központi szerver üzemeltetést 

nem a NAV, hanem az államháztartásért felelős miniszter (NGM) engedélyezi. 

  

Az engedély kiadásának alapvető feltétele, hogy a központi szervert informatikai biztonsági 

és zártsági szempontból, továbbá a játéklogikát a jogszabályoknak való megfelelés 

szempontjából a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság nyilvántartásában szereplő szakmai 

szervezet megvizsgálja és auditálja.  

  

Az NGM előtti engedélyezési eljárás ügyintézési határideje 3 hónap lesz, az engedélyezési 

eljárás egyfokú, a miniszteri határozat ellen közigazgatási bíróság előtt lehet jogorvoslatot 

előterjeszteni (közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti polgári peres eljárásban). 

  

A helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automatát (azaz a játékteremben található műszaki 

egységet) valamint a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerő rendszer üzemeltetését a 

NAV engedélyezi, az engedélyezési eljárás ügyintézési határideje 3 hónap. 

  

A helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automatákhoz a hagyományos pénznyerő 

automatákhoz hasonlóan kell a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnál (MKEH) 

mérésügyi- műszaki hatósági engedélyt szerezni. A helyhez kötött szerver alapú pénznyerő 

automaták engedélyezése ennek megfelelően az eljáró szerveket és az ügyintézési határidőt 

tekintve a hagyományos pénznyerő automatákra irányadó szabályokhoz hasonlóan történik a 

végrehajtási rendelet kiadását követően. 

  

A központi szerverrel kapcsolatban a részletes informatikai, műszaki, adatbiztonsági 

szabályokat az Szjtv. és a felhatalmazása alapján a központi szerver engedélyezéséről, 

üzemeltetéséről szóló, a közeljövőben kiadandó külön NGM rendelet tartalmazza.  

  

Az Szjtv. jelenleg ismerhető, publikus keretszabályai alapján is elmondható, hogy az esetleges 

adatvesztést és a központi szerver manipulációjának előfordulási kockázatát rendkívül szigorú 

előírások csökkentik a minimumra: a központi szerver üzemeltetőnek a COBIT szerinti 

előírásoknak, valamint a PSZÁF pénzügyi szervezetek informatikai hálózatával kapcsolatban 

kiadott, 1/2007. számú módszertani útmutatójában foglaltaknak való megfelelést kell 

folyamatosan biztosítania.  

  



A központi szerver üzemeltetés műszaki-informatikai feltételeit távoli hozzáférés és helyszíni 

ellenőrzés útján a NAV SZEF hatósági felügyeleti eljárásban folyamatosan ellenőrzi és 

jogszabálysértés esetén kezdeményezi az NGM-nél a központi szerver üzemeltetési engedély 

felfüggesztését.  

  

A központi szerver digitális adatállományának megőrzési kötelezettségét 10 éves 

időtartamban írja elő az Szjtv., amely az esetleges visszaélések utólagos felderítésének 

esélyeit is nagymértékben növeli. 

  

A hagyományos pénznyerő automaták, valamint a központi szerverrel üzemeltetett új 

játéktípusok játékadójával kapcsolatban az Szjtv. módosításai a következő elemeket 

tartalmazzák: 

- a hagyományos üzemeltetésű pénznyerő automaták tételes játékadója 

2011. november 1-től havi gyakorisággal 500ezer (elektronikus kaszinóban 

üzemeltetett pénznyerő automata esetén 700ezer) forintra emelkedett 

játékhelyenként; 

- a hagyományos üzemeltetésű pénznyerő automaták üzemeltetése esetén a 

2012-től negyedévi 1,6 millió (elektronikus kaszinóbeli üzemeltetés esetén 

2,2 millió) forintot meghaladó tiszta játékbevétel után negyedéves 

gyakorisággal 20%-os százalékos játékadót kell fizetni; 

- a helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automata (azaz a játéktermi 

műszaki egység) üzemeltetőnek és a nem helyhez kötött szerver alapú 

pénznyerő rendszer üzemeltetőnek tételes játékadó fizetési kötelezettsége 

nem lesz, ennek az adózói körnek negyedévenkénti gyakorisággal csak a 

tiszta játékbevétel 33%-ának megfelelő, bevételarányos játékadót kell majd 

fizetnie. 

  

Az Szjtv. módosítása a 33%-os százalékos mértékű játékadó esetén kifejezetten biztosítja, 

hogy a jackpot nyereményt az adóalap számításakor tiszta játékbevételt csökkentő tételként 

vegye figyelembe a szerencsejáték-szervező. 

  

Az új, százalékos mértékű, bevételarányos 20 és és 33%-os mértékű játékadók olyan modern 

közterhek a szerencsejáték-szervezés területén, amelyek a negyedéves gyakorisággal már 

figyelembe veszik a PA-üzemeltetés természetes játékciklusait is. 

  

A 20%-os mértékű játékadó esetén a küszöbérték eredeti terveknek megfelelő 900 ezer 

forintról 1,6 millió forintra (e-kaszinóknál 2,2 millió forintra) emelése az 500 ezer (e-



kaszinókban 700ezer) forintos tételes játékadó esetén is biztosítják a szerencsejáték-szervező 

tiszta játékbevétele kétszeres játékadóztatásának elkerülését. 

  

Az Szjtv. módosítása 2012. január 1-től biztosítja Magyarországon az online szerencsejáték 

szervezést, liberalizált tevékenységként.  

  

Az Szjtv. terminológiájában az online szerencsejáték szervezés távszerencsejáték 

szervezésként szerepel, melynek engedélyezése és hatósági felügyelete a NAV SZEF 

hatáskörébe tartozik. 2012-től – kormányzati döntés alapján – a távszerencsejáték szervezés 

két játéktípusra, a kártyajátékra és a lóversenyfogadásra terjedhet ki. 

  

A távszerencsejátékok és a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerő rendszerek 

üzemeltetésével kapcsolatban a fizetési és ügyfél-azonosítási feltételek körében az Szjtv. 

kifejezetten előírja, hogy a szervező csak olyan, a magyar hatóságok által teljes körűen 

ellenőrizhető valós idejű fizetési módot alkalmazhat, illetve fogadhat el, amely során a 

befizető személyazonosságának megállapítása kétséget kizáróan lehetséges (szolgáltatás is 

csak ilyen azonosítással rendelkező játékosnak nyújtható). 
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