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A nemzetgazdasági miniszter … /2012. (I. …) NGM rendelete 

az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és 

ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) 

PM rendelet módosításáról 

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (2) bekezdés a)-c), e) 

és g) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a 

Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) 

Korm. rendelet 73. § b) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem 

el: 

 

1. § (1) Az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével 

kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet (a továbbiakban: 

Vhr.) 1. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(9) Az Szjtv. 12. § (3) bekezdésének b) pontja alapján az 1. § (2) és (8) bekezdésébe, a 8. § 

(1) bekezdésébe, a 18. § (1) bekezdésébe, a 22. § (1), (2) és (4)-(7) bekezdésébe, a 22/A. § 

(3)-(6) bekezdésébe, a 23. § (3)-(5) bekezdésébe, a 28. § (1) bekezdésébe, a 29. §-ába, a 30/A. 

§-ába, a 32. §-ába, a 33. § (1) és (3) bekezdésébe, a 34-36. §-ába, a 37. § (2) bekezdésébe, a 

38-40. §-ába, a 41. § (1)-(3) és (5) bekezdésébe, a 42. § (2) és (6) bekezdésébe, a 43. és 44. § 

(1)-(8) és (10) bekezdésébe, a 45. § (3)-(5) bekezdésébe, 45/A. § (2) bekezdésébe, 45/C. § (2)-

(7) bekezdésébe, a 45/D. § (6) bekezdésébe, 46. § (3) bekezdésébe, a 47. és 48. §-ába, a 49. § 

(1) bekezdésébe, a 49/A. §-ába, az 50. § (2) bekezdésébe, az 51. § (2) és (3) bekezdésébe, az 

52. § (1)-(3) bekezdésébe, az 54. § (3) bekezdésébe, az 55. §-ába, az 56. § (1) és (2) 

bekezdésébe, az 57. § (1) és (2) bekezdésébe, az 58. és 59. §-ába, a 62. § (2)-(5) bekezdésébe, 

a 63. §-ába, a 64. § (2)-(5) és (7) bekezdésébe, a 65. § (2) és (3) bekezdésébe, a 66. § (2)-(5) 

bekezdésébe, a 67. § (2)-(6) bekezdésébe, a 68. § (5) és (7) bekezdésébe, a 69. §-ába, a 70. § 

(3)-(6) bekezdésébe, a 71. § (1)-(3) és (5) bekezdésébe, a 71/A. § (3) bekezdésébe, a 71/B. §-

ába, a 71/E. § (2) bekezdésébe, a 72. § (4) bekezdésébe, 73. § (1)-(3) bekezdésébe, a 73/C. §-

ába, a 73/D. § (1) és (3) bekezdésébe, a 73/E. § (2)-(3) bekezdésébe, a 73/F. §-ába, a 73/G. § 

(1)-(3) bekezdésébe, a 73/H. § (2) bekezdésébe, a 73/I. § (2)-(4) bekezdésébe, a 73/J. § (5) 

bekezdésébe, a 73/K. §-ába, a 74. § (1), (2) és (4) bekezdésébe, továbbá a 75. § (4) 

bekezdésébe ütköző tevékenység vagy mulasztás miatt az állami adóhatóság bírság 

megfizetésére kötelezi a szervezőt, illetve az Szjtv. hatálya alá tartozó tevékenységet folytató 

bármely szervezetet vagy személyt, valamint a szervezet vezetőjét vagy vezető 

tisztségviselőjét.” 

 

(2) A Vhr. 1. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki: 

„(11) A szerencsejáték eszköz előállítója, a mérésügyi szerv, valamint a műszaki vizsgálat 

elvégzésére mérésügyi szerv által hitelesítő laboratóriummá nyilvánított gazdálkodó szervezet 

(a továbbiakban: hitelesítő laboratórium), továbbá ezek tagja, részvényese, tagjának vagy 

részvényesének közeli hozzátartozója szerencsejáték-szervező, illetve központi szerver 

üzemeltetési tevékenységet nem folytathat, valamint nem lehet tagja, részvényese 

szerencsejáték-szervezőnek, illetve központi szerver üzemeltetőjének, vagy ezen társaságok 

tagjának, részvényesének. A szerencsejáték eszköz előállítójának, a hitelesítő 

laboratóriumnak, továbbá ezek jogi személyiségű tagjának vezető tisztségviselője, vezető 

tisztségviselőjének közeli hozzátartozója nem lehet vezető tisztségviselője szerencsejáték-

szervezőnek, illetve központi szerver üzemeltetőjének vagy ezen társaságok tagjának, 
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részvényesének. Az e bekezdésben foglalt rendelkezéseket a nyilvánosan működő 

részvénytársaság részvényesére nem kell alkalmazni.”  

 

2. § (1) A Vhr. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A szerencsejáték-szervező tevékenységre irányuló engedélyezési eljárás kérelemre indul, 

az egyes szerencsejátékokra külön-külön kérelmet kell előterjeszteni. Játékkaszinó 

engedélyezésére egységenként (Szjtv. 37. § 11. pont) kell kérelmet előterjeszteni. Játékterem, 

kártyaterem, illetve pénznyerő automata üzemeltetés esetén a kérelmet játéktermenként, 

kártyatermenként, illetve pénznyerő automatánként kell előterjeszteni. Helyhez kötött szerver 

alapú pénznyerő automata és nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerő rendszer 

üzemeltetése esetén a kérelmet a helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automata és a nem 

helyhez kötött szerver alapú pénznyerő rendszer üzemeltetésére külön-külön és helyhez kötött 

szerver alapú pénzügyi automatánként, illetve nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerő 

rendszerenként kell előterjeszteni.” 

(2) A Vhr. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(2) A kérelemnek - játékterem, helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automata, illetve nem 

helyhez kötött szerver alapú pénznyerő rendszer kivételével - tartalmaznia kell: 

a) a tervezett szerencsejáték megjelölését, 

b) a tervezett szerencsejáték lebonyolításának földrajzi, közigazgatási területét, 

c) a tervezett szerencsejáték szervezésének időtartamát.” 

(3) A Vhr. 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(6) A szervező személyi megfelelőségének megállapítására irányuló kérelméhez csatolnia 

kell az 1. számú melléklet szerinti iratokat.”  

 

3. § (1) A Vhr. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(2) A személyi feltételek vizsgálata kiterjed a kérelmezőre, vezető tisztségviselőjére és 

tagjára vonatkozóan az Szjtv.-ben előírt feltételekre, illetve mindezen személyeknek a 

kérelem benyújtását megelőzően folytatott szerencsejáték-szervező tevékenységére.” 

(2) A Vhr. 3. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A tárgyi feltételek vizsgálata kiterjed:) 

„b) arra, hogy a játékterem, a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerő rendszer 

üzemeltetési környezete, a kártyaterem, a fogadóiroda és a játékkaszinó megfelel-e a 

jogszabályokban előírt feltételeknek,” 

 

4. § A Vhr. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(2) Az ellenőrzés módjai a helyszíni ellenőrzés, a táv-adatszolgáltatás, a távoli hozzáférés, 

okiratok bekérése és ellenőrzés az állami adóhatóság nyilvántartása(i) alapján.” 

 

5. § A Vhr. 24. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A pénznyerő automatára, a helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automatára és a nem 

helyhez kötött szerver alapú pénznyerő rendszerre vonatkozó engedélyezési eljárásban, illetve 

ezek üzemeltetése során a mérésügyi szerv által kiállított hitelesítési bizonyítvány pótolja a 

játéktervet is. Az állami adóhatóság a pénznyerő automata, a helyhez kötött szerver alapú 

pénznyerő automata és a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerő rendszer üzemeltetését 

határozatban egy évre, a szervező külön kérelmére legfeljebb kettő évre, illetve ha a szervező 

a pénznyerő automata, helyhez kötött szerver alapú vagy a nem helyhez kötött szerver alapú 

pénznyerő rendszer jogszerű birtoklását ezen időpontoknál rövidebb időtartamra igazolja, 

akkor annak időtartamára engedélyezi, és pénznyerő automata esetén a határozat 

mellékleteként az 5. számú mellékletben szereplő engedélyt adja ki. Az engedély az egyéb 

feltételek fennállása esetén is csak abban az esetben adható ki, ha a kérelmező rendelkezik 
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legalább egy darab, egyidejűleg engedélyezhető vagy legalább egy darab érvényes 

engedéllyel rendelkező játékteremmel, amelyben az adott pénznyerő automata, illetve a 

helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automata üzemeltethető. Nem helyhez kötött 

pénznyerő rendszer üzemeltetője – sem közvetetett sem közvetlen úton – nem biztosíthat sem 

helyszínt sem műszaki eszközt a játékosok részére. A nem helyhez kötött szerver alapú 

pénznyerő rendszeren nyújtott szerencsejáték szervezés közterületen, illetve a közönség 

számára nyitva álló épületben vagy helyiségben nem közvetíthető. Kizárólag internet-

hozzáférés biztosítása nem minősül szerencsejáték-közvetítésnek.” 

 

6. § (1) A Vhr. 44. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(5) A II. kategóriába sorolt pénznyerő automaták esetében a pénznyerő automatán belüli 

játékhelyek, továbbá a pénznyerő automaták között halmozott nyereményígéret nem 

engedélyezhető. Jackpot-rendszer üzemelése esetén a játékteremben jól látható módon írásbeli 

tájékoztatást kell nyújtani a játékosoknak, hogy mely pénznyerő automaták vannak jackpot-

rendszerbe kötve.”  

 

(2) A Vhr. 44. §-a a következő (9)-(13) bekezdéssel egészül ki: 

„(9) A 44. § (3) (4) és(7) bekezdése helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automatára és 

nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerő rendszerre nem alkalmazható.  

(10) A pénznyerő automatán és a helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automatán jól 

látható módon fel kell tüntetni: 

a) a pénznyerő automata, helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automata engedély 

számát,  

b) legalább egy, a játékfüggőség megelőzése, illetve kezelése terén a játékosnak segítséget 

nyújtó magyarországi székhellyel rendelkező szervezet telefonszámát, valamint  

c) az a) és b) pontbeli adatok feltüntetése nélkül vagy egyébként jogszabálysértő módon 

üzemeltetett pénznyerő automatával, helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automatával 

kapcsolatos bejelentések fogadására szolgáló, az állami adóhatóság által működtetett 

ingyenesen hívható telefonszámot. 

(11) Az állami adóhatóság a pénznyerő automata, helyhez kötött szerver alapú pénznyerő 

automata üzemeltetési (működtetési) engedélyét visszavonhatja, ha az üzemeltető a (10) 

bekezdés a) pontjában foglalt előírást megsérti. 

(12) A (10) bekezdés b) pontja szerinti szervezet olyan, legalább két éve bejegyzett szervezet 

lehet, amelynek  

a) létesítő okiratában rögzített célja a játékosok védelme, rehabilitációja és a játékfüggőség 

megelőzése,  

b) tagja nem tagja (részvényese), vezető tisztségviselője szerencsejáték szervezéssel 

foglalkozó gazdasági társaságnak és ilyen társasággal nem áll munkaviszonyban vagy 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban.  

(13) Az állami adóhatóság a (9) bekezdés c) pontja szerint tett bejelentés esetén az intézkedés 

foganatosításának tényéről – az intézkedés foganatosítását, ellenőrzés esetén annak lezárását 

követő három munkanapon belül – írásban tájékoztatja a bejelentőt, ha a bejelentő a név és 

lakcím adatát közli és a tájékoztatás mellőzését nem kéri.”  

 

7. § A Vhr. a következő alcímekkel és 45/A-45/E. §-sal egészül ki: 

 

„Helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automata és nem helyhez kötött szerver alapú 

pénznyerő rendszer üzemeltetése 
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45/A. § (1) Helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automata és nem helyhez kötött szerver 

alapú pénznyerő rendszer üzemeltetése esetén a helyhez kötött szerver alapú pénznyerő 

automata és a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerő rendszer üzemeltetője 

szerencsejáték-szervezőnek minősül.  

(2) A nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerő rendszer üzemeltetője köteles legalább 

1000 játékos egyidejű kiszolgálására alkalmas rendszert üzemeltetni.  

(3) A nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerő rendszer olyan, a szerencsejáték szervező 

által Magyarország területén működtetett webszerveren üzemeltetett .hu végződésű weboldal, 

amely a központi szerver által biztosított játékprogram elérését biztosítja a – helyhez kötött 

szerver alapú pénznyerő automatának nem minősülő információtechnológiai eszköz 

alkalmazásával az internet útján hozzá kapcsolódó – játékosok számára. Egy webszerveren 

kizárólag az azt működtető szerencsejáték szervező által üzemeltetett weboldal üzemeltethető. 
 

45/B. § (1) A nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerő rendszer üzemeltetője az 

üzemeltetési engedély jogerőre emelkedése napjától számított 5 munkanapon belül köteles az 

állami adóhatóság által az engedélyben megjelölt letéti számlára – az Szjtv. alapján 

megállapított bírság végrehajtásának fedezetére – 750 000 forint letéti díjat megfizetni. 

Végrehajtás foganatosítása esetén az üzemeltető a letéti díjat 10 munkanapon belül köteles 

750 000 forintra kiegészíteni. A letéti díj fizetés elmaradása, késedelmes teljesítése esetén az 

állami adóhatóság az üzemeltetési engedélyt visszavonja. Az üzemeltetési tevékenység 

szünetelése, megszűnése esetén az állami adóhatóság a letéti díjra végrehajtást a szünetelésről, 

megszűnésről hozott határozat jogerőre emelkedését követő 15 napig foganatosíthat, ezt 

követően a rendelkezésre álló letéti díjat az üzemeltető pénzforgalmi számlájára a szünetelés, 

megszűnés napját követő 30 napon belül kiutalja. 

(2) Ha az üzemeltető az Art. 178. § 35. pontja szerinti tényleges üzletvezetésének helyét 

Magyarország területén kívül más államba helyezi át, az állami adóhatóság az engedélyt 

visszavonja. 

 

A helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automatával és a nem helyhez kötött szerver alapú 

pénznyerő rendszerrel kapcsolatos követelmények 

 

45/C. § (1) A helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automatára és a nem helyhez kötött 

szerver alapú pénznyerő rendszerre az e rendelet pénznyerő automatákra vonatkozó előírásait 

– a 45/A. § - 45/E. §-ban meghatározott eltérő rendelkezések figyelembevételével – 

megfelelően alkalmazni kell. Egy helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automata annyi 

játékhelynek minősül ahány játékos egyidejű kiszolgálására képes. 

(2) A helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automata, illetve a nem helyhez kötött szerver 

alapú pénznyerő rendszer kizárólag a központi szerver által nyújtott szerencsejátékban való 

részvételre használható. A helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automata és a nem helyhez 

kötött szerver alapú pénznyerő rendszer a játék játszására vonatkozó információkat kap a 

központi szervertől és a vonatkozó információkat megjeleníti a játékos számára. 

(3) A helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automatának és a nem helyhez kötött szerver 

alapú pénznyerő rendszernek tűzfallal kell rendelkeznie, illetve a központi szerver felé 

egyértelműen és egyedileg többféle azonosítóval (pl. hardver-kulccsal, MAC címmel, PCB 

számmal vagy egyéb egyedi azonosítóval) kell azonosítania magát a központi szerverre való 

csatlakozáskor és rendszeresen a kommunikáció teljes időtartama alatt. A helyhez kötött 

szerver alapú pénznyerő automatának és a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerő 

rendszernek a játékosok számára is elérhető módon kell megjelenítenie, hogy mely központi 

szerverrel áll kapcsolatban, továbbá a központi szerver üzemeltetőjének nevét és 

engedélyszámát. 
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(4) A helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automata, nem helyhez kötött szerver alapú 

pénznyerő rendszer kizárólag egy központi szerverhez kapcsolódhat, központi szerver 

kapcsolat nélkül a helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automatának, illetve a nem helyhez 

kötött szerver alapú pénznyerő rendszernek működésképtelennek kell lennie, és az éppen 

játszott játéknak meg kell állnia, valamint a hibára a helyhez kötött szerver alapú pénznyerő 

automatának, illetve a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerő rendszernek fel kell hívnia 

a játékos figyelmét. A hálózati kapcsolat bármilyen okból történő megszakadása esetén a 

helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automatának, illetve a nem helyhez kötött szerver 

alapú pénznyerő rendszernek biztosítania kell a játékosok számára a kommunikáció 

megszűnése pillanatában a még le nem játszott kreditpontok visszafizethetőségét. 

(5) A helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automata, illetve a nem helyhez kötött szerver 

alapú pénznyerő rendszer által rögzített valamennyi tranzakciós adat hiteles archiválását a 

központi szerver végzi. A helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automata és a nem helyhez 

kötött szerver alapú pénznyerő rendszer az általa rögzített adatokból létrejött adatcsomagokat 

kötelesek zárt számadású, sorszám kihagyás nélkül növekvő sorozatszámmal, valamint a 

helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automatán és a nem helyhez kötött szerver alapú 

pénznyerő rendszeren tárolt kulcs felhasználásával minősített és védett hardver/szoftver 

környezetben digitális aláírással ellátni. Az digitális aláíráshoz felhasználandó kulcsot a 

központi szerver adja ki. A fentiek szerint generált adatok integritását, hitelességét, zártságát 

és adattartalmát a központi szerver valós időben ellenőrzi. 

(6) A helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automata és a nem helyhez kötött szerver alapú 

pénznyerő rendszer kizárólag a saját működéshez és a perifériák kezeléséhez szükséges 

operációs rendszert és programokat tartalmazhatja, azon önálló gépként játékprogram nem 

futtatható. A helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automata, illetve a nem helyhez kötött 

szerver alapú pénznyerő rendszer kizárólag a hozzárendelt központi szerveren lévő, 

kategóriájának megfelelő és hozzárendelt játékprogrammal működhet. 

(7) A 6. § (4) bekezdésének b) és d) pontja, valamint a 44. § (1) bekezdés b) pontja helyhez 

kötött szerver alapú pénznyerő automatára és nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerő 

rendszerre nem alkalmazható. 

 

45/D. § (1) A helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automata és a nem helyhez kötött 

szerver alapú pénznyerő rendszer hitelesítési bizonyítványa a 7. § (2) bekezdés a)-e), g)-j), 

és o) pontjaiban foglaltakon túl a központi szerver egyértelmű azonosítását is tartalmazza. 

(2) A mérésügyi szerv a helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automata és a nem helyhez 

kötött szerver alapú pénznyerő rendszer hitelesítési kártyáján a hitelesítési bizonyítvány 

adatai közül – a 7. § (5) bekezdés a)-d),f)-i) és k), m)-p) pontjaiban foglaltakon túl – a 

központi szerver egyértelmű azonosítását is megjelöli.  

(3) A helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automata és a nem helyhez kötött szerver 

alapú pénznyerő rendszer hitelesítési vizsgálatát – a (4)-(5) bekezdésben foglaltak 

kivételével – a játékteremben, illetve a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerő rendszer 

üzemeltetési helyén lehet elvégezni és arról hitelesítési bizonyítványt kell kiállítani. 

(4) Az egy vagy két játékhellyel rendelkező helyhez kötött szerver alapú pénznyerő 

automata első hitelesítését hitelesítő laboratóriumban kell elvégezni. 

(5) Az állami adóhatóság indokolt esetben a helyhez kötött szerver alapú pénznyerő 

automata és a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerő rendszer újrahitelesítését és/vagy 

mérésügyi ellenőrzését rendeli el. Az újrahitelesítést helyhez kötött szervere alapú 

pénznyerő automata esetén hitelesítő laboratóriumban, nem helyhez kötött szerver alapú 

pénznyerő rendszer esetén az üzemeltetési helyén (szerverteremben) kell végrehajtani és 

arra a hitelesítés szabályait kell megfelelően alkalmazni. 
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45/E. § (1) A helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automata és a nem helyhez kötött 

szerver alapú pénznyerő rendszer üzemeltetése iránti kérelmet az állami adóhatóság által 

rendszeresített formanyomtatványon a NAV Központi Hivatalának a szervező székhelye 

szerinti kihelyezett szerencsejáték felügyeleti feladatot ellátó szervezeti egységénél 

személyesen vagy postai úton kell benyújtani. Az engedély iránti kérelemhez mellékelni 

kell: 

a) a helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automata, illetve a nem helyhez kötött 

szerver alapú pénznyerő rendszer hitelesítéséről kiállított hitelesítési bizonyítvány 

egy eredeti példányát, 

b) a helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automata, illetve a nem helyhez kötött 

szerver alapú pénznyerő rendszer jogszerű birtoklását igazoló okiratot, 

c) a helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automata, illetve a nem helyhez kötött 

szerver alapú pénznyerő rendszer és a központi szerver üzemeltetője által kötött 

szerződést, 

d) az igazgatási-szolgáltatási díj befizetésére vonatkozó készpénz-átutalási megbízás 

(csekk) tőpéldányát vagy az átutalás megindításának megtörténtét tanúsító 

hitelintézeti igazolást (bankkivonatot).” 

 

8. § A Vhr. II fejezete a következő alcímmel és 52/A. §-sal egészül ki: 

 

„Tájékoztatással és közzététellel kapcsolatos rendelkezések 

 

52/A. § (1) Az állami adóhatóság – a jogkövető magatartás elősegítése és játékosok védelme 

érdekében – honlapján közzéteszi: 

a) legalább egy olyan szervezet nevét és telefonszámát amely a 44. § (10) bekezdés b) 

pontjában foglalt feltételnek megfelel,  

b) a 44. § (10) bekezdés c) pontja szerinti ingyenesen hívható telefonszámot, valamint az 

ezen a telefonszámon tehető bejelentésekről és a bejelentés alapján indítható hatósági 

eljárásokról szóló tájékoztatót, 

c) a helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automata és a nem helyhez kötött szerver 

alapú pénznyerő rendszer üzemeltetés műszaki, mérésügyi, hitelesítési feltételeivel 

kapcsolatban eljáró közigazgatási hatóságok megnevezését, elérhetőségét és hatásköréről 

szóló tájékoztatót, 

d) az Szjtv. 26. § (1) bekezdése szerinti pénznyerő automata üzemeltetésére, illetve a 

helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automaták, illetve a nem helyhez kötött szerver alapú 

pénznyerő rendszerek üzemeltetetésére jogerős és átvett engedéllyel rendelkezők cégnevét 

(elnevezését) székhelyét, az engedély számát és érvényességi időtartamát, 

e) a központi szerver üzemeltetésére jogerős engedéllyel rendelkező cégnevét 

(elnevezését), székhelyét, az engedély számát és érvényességi időtartamát. 

(2) Az állami adóhatóság az (1) bekezdés szerint közzétett információkat szükség szerint, de 

legalább minden hónap 15. és 30. napján felülvizsgálja és szükség esetén módosítja a 

felülvizsgálat napján rendelkezésre álló adatok alapján. A honlapi közzététel tartalmazza a 

legutóbbi felülvizsgálat időpontját.” 

 

9. § (1) A Vhr. 77. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:  

(A pénznyerő automata és játékterem esetén a következő igazgatási-szolgáltatási díjakat kell 

megfizetni:) 

„a) I. kategóriájú pénznyerő automata, valamint ugyanilyen kategóriájú helyhez kötött 

szerver alapú pénznyerő automata üzemeltetése iránti kérelem esetén játékhelyenként 125 

ezer forint (kulcsszó: I. PA), 
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b) II. kategóriájú pénznyerő automata, valamint ugyanilyen kategóriájú helyhez kötött szerver 

alapú pénznyerő automata üzemeltetése iránti kérelem esetén játékhelyenként 75 ezer forint 

(kulcsszó: II. PA),” 

(2) A Vhr. 77. § (4) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki: 

(A pénznyerő automata és játékterem esetén a következő igazgatási-szolgáltatási díjakat kell 

megfizetni:) 

„g) nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerő rendszer üzemeltetése iránti kérelem esetén 

átlag 1.000 játékos egyidejű kiszolgálására alkalmas rendszerenként 5.000.000,- Ft forint 

(kulcsszó: PRENDSZER).” 

 

10. § A Vhr. 78. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[(1) A szervezőnek a felügyeleti ellenőrzésért] 

„f) pénznyerő automatát, helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automatát, illetve a nem 

helyhez kötött szerver alapú pénznyerő rendszert üzemeltető gazdasági társaság 

játéktermenkénti/rendszerenkénti negyedévi tiszta játékbevételének 5 ezrelékét, de 

játéktermenként/rendszerenként negyedévente legalább 5 ezer forint, illetve 

játéktermenként/rendszerenként negyedévente legfeljebb 1 millió forint,”  

 

11. § A Vhr. 82. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki: 

[(2) A 77. §-ban foglalt igazgatási-szolgáltatási díj megfizetésekor az átutalási megbízás „X”-

szel jelölt közlemény rovatában fel kell tüntetni az (1) bekezdésben megjelöltek mellett, a 

következő sorrendben egy-egy helyköz kihagyásával:] 

„e) nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerő rendszer üzemeltetése esetén a 77. § (4) 

bekezdésében a kérelemnek megfelelő zárójelben megadott kulcsszót.” 

 

12. § A Vhr. 87. § 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép és e § a következő 16-

18. pontokkal egészül ki:  

[87. § E rendelet alkalmazásában:] 

„15. Játékprogram: a központi szerveren tárolt játéklogika és véletlenszám-generátor 

(vezérlőprogram), valamint a játékprogram kiegészítő része, amely a központi szerveren, 

illetve a helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automatán vagy a nem helyhez kötött szerver 

alapú pénznyerő rendszeren is futtatható.  

16. Interfész elemek: a helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automata, valamint a nem 

helyhez kötött szerver alapú pénznyerő rendszer rendszeren belüli kommunikációban 

résztvevő minden egyes pont, amely magában foglalja a központi szervert, helyhez kötött 

szerver alapú pénznyerő automatát, a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerő rendszert, 

és az adattovábbítás céljára használt minden más berendezést, vagy eszközt. 

17. Véletlenszám-generátor: véletlenszerűséget mutató számok generálásához használt 

hardver és/vagy szoftver. 

18. Távoli hozzáférés: a helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automata és a nem helyhez 

kötött szerver alapú pénznyerő rendszer rendszerhez hálózaton keresztül történő hozzáférés.” 

 

13. § A Vhr. a következő 91. §-sal egészül ki: 

„91. § Az e rendelet 1. § (9) és (11) bekezdése, 2. § (1) és (2) bekezdése, 3. § (3) bekezdés b) 

pontja, 11. § (2) bekezdése, 24. § (4) bekezdése, 44. § (5) bekezdése, 45/A-45/E. §-a, 87. § 

15-18. pontja, 3. számú melléklete VI. pontja tervezetének a műszaki szabványok és 

szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén 

információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, – a 98/48//EK európai parlamenti és 
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tanácsi irányelvvel módosított – 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv 8-10. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.” 

 

14. § A Vhr.  

1. 1. § (2) bekezdésében az „A szerencsejátékokban kizárólag” szövegrész helyébe az „A 

szerencsejátékokban – a helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automatákat, illetve nem 

helyhez kötött szerver alapú pénznyerő rendszert üzemeltető központi szerver kivételével – 

kizárólag”,  

2. 10. § (3) bekezdésében az „az APEH elnöke” szövegrész helyébe az „a NAV elnöke”,  

3. 22. § (7) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy az 

APEH Központi Hivatala által működtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi 

Ügyfélszolgálati Irodán, vagy az APEH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe az „a 

NAV Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy a NAV Központi Hivatala által 

működtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán, vagy a NAV 

Központi Hivatalának”,  

4. 23. § (5) bekezdés a) pontjában az „az APEH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe 

az „a NAV Központi Hivatalának”, 

5. 24. § (1) bekezdésben az „az APEH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe az „a NAV 

Központi Hivatalának”,  

6. 24. § (7) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy az 

APEH Központi Hivatala által működtetett Szerencsejáték felügyeleti Központi 

Ügyfélszolgálati Irodán, illetve ha a változás nem érinti az engedély adattartalmát, az állami 

adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon az APEH Központi Hivatalának” 

szövegrész helyébe az „a NAV Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy a NAV 

Központi Hivatala által működtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati 

Irodán, illetve ha a változás nem érinti az engedély adattartalmát, az állami adóhatóság által 

rendszeresített formanyomtatványon a NAV Központi Hivatalának”, 

7. 27. §-ában az „az APEH Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy az APEH 

Központi Hivatala által működtetett Szerencsejáték felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati 

Irodán, illetve ha a változás nem érinti az engedély adattartalmát, az állami adóhatóság által 

rendszeresített formanyomtatványon az APEH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe az 

„a NAV Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy a NAV Központi Hivatala által 

működtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán, illetve ha a változás 

nem érinti az engedély adattartalmát, az állami adóhatóság által rendszeresített 

formanyomtatványon a NAV Központi Hivatalának”,  

8. 30. § (1) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy az 

APEH Központi Hivatala által működtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi 

Ügyfélszolgálati Irodán, vagy az APEH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe az „a 

NAV Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy a NAV Központi Hivatala által 

működtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán, vagy a NAV 

Központi Hivatalának”, 

9. 30/A. §-ában az „az APEH Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy az APEH 

Központi Hivatala által működtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati 

Irodán, vagy az APEH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe az „a NAV Központi 

Hivatalának címezve postai úton, vagy a NAV Központi Hivatala által működtetett 

Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán, vagy a NAV Központi 

Hivatalának”, 

10. 31. § (2) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe az „a 

NAV Központi Hivatalának” szövegrész; 31. § (3) bekezdésében az „az APEH Központi 

Hivatalánál” szövegrész helyébe az „a NAV Központi Hivatalánál”,  
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11. 31. § (4) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe az „a 

NAV Központi Hivatalának”,  

12. 31. § (6) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy az 

APEH Központi Hivatala által működtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi 

Ügyfélszolgálati Irodán, vagy az APEH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe az „a 

NAV Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy a NAV Központi Hivatala által 

működtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán, vagy a NAV 

Központi Hivatalának”,  

13. 41. § (1) bekezdés első mondatában az „az APEH Központi Hivatalának” szövegrész 

helyébe az „a NAV Központi Hivatalának”,  

14. 41. § (1) bekezdés második mondatában az „az APEH Központi Hivatalának” szövegrész 

helyébe az „a NAV Központi Hivatalának”,  

15. 41. § (2) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe az „a 

NAV Központi Hivatalának”,  

16. 42. § (2) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe az „a 

NAV Központi Hivatalának”,  

17. 42. § (3a) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe az „a 

NAV Központi Hivatalának”,  

18. 43. § (1) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe az „a 

NAV Központi Hivatalának”,  

19. 43. § (2) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe az „a 

NAV Központi Hivatalának”,  

20. 43. § (3) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe az „a 

NAV Központi Hivatalának”,  

21. 46. § (3) bekezdés a) pontjában az „az APEH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe 

az „a NAV Központi Hivatalának”,  

22. 46. § (4) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe az „a 

NAV Központi Hivatalának”,  

23. 47. § (1) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe az „a 

NAV Központi Hivatalának”,  

24. 47. § (2) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe az „a 

NAV Központi Hivatalának”, 

25. 49. § (1) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe az „a 

NAV Központi Hivatalának”,  

26. 49/A. § (2) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy 

az APEH Központi Hivatala által működtetett Szerencsejáték felügyeleti Központi 

Ügyfélszolgálati Irodán, vagy az APEH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe az „a 

NAV Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy a NAV Központi Hivatala által 

működtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán, vagy a NAV 

Központi Hivatalának”,  

27. 50. § (2) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe az „a 

NAV Központi Hivatalának”,  

28. 51. § (2) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe az „a 

NAV Központi Hivatalának” 

29. 51. § (3) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe az „a 

NAV Központi Hivatalának”,  

30. 64. § (6) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy az 

APEH Központi Hivatala által működtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi 

Ügyfélszolgálati Irodán” szövegrész helyébe az „a NAV Központi Hivatalának címezve postai 
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úton, vagy a NAV Központi Hivatala által működtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi 

Ügyfélszolgálati Irodán”,  

31. 68. § (7) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy az 

APEH Központi Hivatala által működtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi 

Ügyfélszolgálati Irodán” szövegrész helyébe az „a NAV Központi Hivatalának címezve postai 

úton, vagy a NAV Központi Hivatala által működtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi 

Ügyfélszolgálati Irodán”,  

32. 70. § (1) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy az 

APEH Központi Hivatala által működtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi 

Ügyfélszolgálati Irodán” szövegrész helyébe az „a NAV Központi Hivatalának címezve postai 

úton, vagy a NAV Központi Hivatala által működtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi 

Ügyfélszolgálati Irodán”,  

33. 74. § (1) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy az 

APEH Központi Hivatala által működtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi 

Ügyfélszolgálati Irodán” szövegrész helyébe az „a NAV Központi Hivatalának címezve postai 

úton, vagy a NAV Központi Hivatala által működtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi 

Ügyfélszolgálati Irodán”,  

34. 74. § (2) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy az 

APEH Központi Hivatala által működtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi 

Ügyfélszolgálati Irodán, vagy az APEH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe az „a 

NAV Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy a NAV Központi Hivatala által 

működtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán, vagy a NAV 

Központi Hivatalának”,  

35. 74. § (4) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy az 

APEH Központi Hivatala által működtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi 

Ügyfélszolgálati Irodán, vagy az APEH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe az „a 

NAV Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy a NAV Központi Hivatala által 

működtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán, vagy a NAV 

Központi Hivatalának”,  

36. 75. § (1) bekezdésében az „APEH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe a „NAV 

Központi Hivatalának”,  

37. 80. § (1) bekezdésében az „az APEH” szövegrész helyébe az „a NAV”,  

38. 7. számú melléklet 1. pontjában az „az APEH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe 

az „a NAV Központi Hivatalának”,  

39. 14. számú mellékletében „az APEH Központi Hivatalának meg kell küldeni, vagy az 

APEH Központi Hivatala által működtetett Szerencsejáték felügyeleti Központi 

Ügyfélszolgálati Irodán, illetve az APEH Központi Hivatalának kihelyezett szerencsejáték 

Felügyeleti” szövegrész helyébe az „a NAV Központi Hivatalának meg kell küldeni, vagy a 

NAV Központi Hivatala által működtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi 

Ügyfélszolgálati Irodán, illetve a NAV Központi Hivatalának kihelyezett szerencsejáték 

felügyeleti” 

szöveg lép. 

 

15. § (1) A Vhr.  

1. 4. számú melléklete helyébe a 2. melléklet,  

2. 5. számú melléklete helyébe a 3. melléklet,  

3. 10. számú melléklete helyébe a 7. melléklet,  

4. 13. számú melléklete helyébe a 8. melléklet,  

5. 15. számú melléklete helyébe a 9. melléklet  

lép.  
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(2) A Vhr.  

1. 3. számú melléklete az 1. melléklet, 

2. 7. számú melléklete a 4. melléklet,  

3. 8. számú melléklete az 5. melléklet,  

4. 9. számú melléklete a 6. melléklet  

szerint módosul.  

 

16. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép 

hatályba, és e rendelet a kihirdetését követő 31. napon hatályát veszti. 

(2) A 6. § (2) bekezdése és a 8-10. § az e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.  

 

17. § E rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs 

társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás 

megállapításáról szóló, – a 98/48//EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított – 

1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8-10. cikke szerinti előzetes 

bejelentése megtörtént. 
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1. melléklet a …./2012. (     ) NGM rendelethez 

 

1. A Vhr. 3. számú melléklete a következő VI. ponttal egészül ki:  

 

„VI. Helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automatákra, illetve nem helyhez kötött 

pénznyerő rendszerekre vonatkozó különös rendelkezések 

1. A helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automaták típusvizsgálatára az I. pontban 

foglaltakat – az 5., 6., 7., 8., 12., 13/b. alpont kivételével – megfelelően kell alkalmazni. 

 

2. A nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerő rendszerek típusvizsgálatára az I. pontban 

foglaltakat – a 2., 3., 5., 6., 7., 8., 12., 13/b. alpont kivételével – megfelelően kell 

alkalmazni.” 

 

2. melléklet a …/2012. (    ) NGM rendelethez  

 

 

1. A Vhr. 4. számú melléklete helyébe a következő 4. számú melléklet lép:  

 

„4. számú melléklet a 32/2005. (X. 21) PM rendelethez  

 

A) Engedély I. kategóriába sorolt játékterem üzemeltetésére 

 

C) Engedély elektronikus kaszinónak minősülő, I. kategóriába sorolt játékterem 

üzemeltetésére 

[engedélyminta] 

 

 

3. melléklet a …/2012. (    ) NGM rendelethez  

[engedélyminta] 

 

1. A Vhr. 5. számú melléklete helyébe a következő 5. számú melléklet lép:  

 

„5. számú melléklet a 32/2005. (X. 21) PM rendelethez  

 

A) Engedély I. kategóriába sorolt pénznyerő automata üzemeltetésére 

 

[engedélyminta] 

 

4. melléklet a …/2012. (    ) NGM rendelethez 

 

1. A Vhr. 7. számú mellékletének bevezető része a következő 14. mondattal egészül ki:  

 

„A helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automata üzemeltetése esetén a jegyzőkönyvben a 

központi szerveren tárolt számláló állást kell szerepeltetni.” 
 

      5. melléklet a …/2012. (   ) NGM rendelethez  

 

1. A Vhr. 8. számú mellékletének bevezető része a következő 15. mondattal egészül ki:  
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„A helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automata üzemeltetése esetén a bizonylatban a központi 

szerveren tárolt számláló állást kell szerepeltetni.” 

 

 

6. melléklet a …/2012. (   ) NGM rendelethez 

 

1. A Vhr. 9. számú melléklete az alábbi 5. ponttal egészül ki:  
 

„5. Az időszaki elszámolás benyújtásakor be kell mutatni az érintett időszakban üzemeltetett 

játéktermekben vezetett havi pénzforgalmi jelentéseknek az első példányát, amelyet eltérés 

megállapítása esetén az állami adóhatóság bevonhat.” 

 

 

7. melléklet a …/2012. (    ) NGM rendelethez 

 

1. A Vhr. 10. számú melléklete helyébe a következő 10. számú melléklet lép:  

 

„10. számú melléklet a 32/2005. (X. 21) PM rendelethez  

 

Működési engedély játékkaszinó üzemeltetésére 

 

[engedélyminta] 

 

8. melléklet a …/2012. (    ) NGM rendelethez  

 

1. A Vhr. 13. számú melléklete helyébe a következő 13. számú melléklet lép:  

 

„13. számú melléklet a 32/2005. (X. 21) PM rendelethez  

 

[engedélyminta] 

 

9. melléklet a …/2012. (    ) NGM rendelethez  

 

 

1. A Vhr. 15. számú melléklete helyébe a következő 15. számú melléklet lép: 

 

„15. számú melléklet a 32/2005. (X. 21) PM rendelethez 

 

Engedély kártyaterem üzemeltetésére  

[engedélyminta] 

 

 

 

 


