
TERVEZET 

A nemzetgazdasági miniszter … /2012. (XII. …) 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), b) 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. § 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 17. § (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, 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)-(7) és (9) 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) 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. 2. § (1)-(3) 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 

engedélyezéséhez egységenként (Szjtv. 37. § 11. pont), kártyaterem engedélyezéséhez 

kártyatermenként kell a kérelmet előterjeszteni. 

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell: 

a) a tervezett szerencsejáték megjelölését, 

b) a tervezett szerencsejáték lebonyolításának földrajzi, közigazgatási területét, 

c) a tervezett szerencsejáték szervezésének időtartamát. 

(3) Ha e rendelet másként nem rendelkezik, a kérelemhez csatolni kell 

a) a játéktervet, 

b) a részvételi szabályzatot, 

c) a költségvetést (gazdaságossági számítások tervezetét), 

d) a létesítő okiratot, 

e) az 1. számú mellékletben felsorolt egyéb okiratokat, adatokat.” 
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3. § A Vhr. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(4) A mérésügyi szerv azokat a pénznyerő automatákat hitelesíti, illetve újrahitelesíti, 

amelyek 

a) üzemeltetője rendelkezik az állami adóhatóság által kiadott, a 4. § szerinti hatósági 

bizonyítvánnyal, vagy érvényes, szerencsejáték szervezésére jogosító engedéllyel, 

b) olyan, külön-külön legalább hét helyértékes beépített mechanikus vagy 

elektromechanikus számlálóval rendelkeznek, amelyek a befizetett és kifizetett érmék 

(érmehelyettesítő eszközök) darabszámát vagy értékét, a befizetett és kifizetett forintok és 

valuták mennyiségét, továbbá az eljátszott tét, a ki nem fizetett nyeremény és a befizetett 

készpénz  összegét nem törölhető módon tárolják, 

c) típusvizsgálata megtörtént és érvényes hitelesítési engedéllyel rendelkeznek.” 

 

4. § A Vhr. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„17. § Ha az állami adóhatóság az ellenőrzés során megállapítja, hogy a pénznyerő 

automatát engedély nélkül vagy a játékautomatát a 75. § szerinti bejelentési kötelezettség 

teljesítése nélkül működtetnek, az Szjtv. 26/A. §-ában meghatározott intézkedés 

kezdeményezése céljából jegyzőkönyvet készít, és azt a települési önkormányzat jegyzőjének 

továbbítja.” 

 

5. § A Vhr. 67. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: 

„(7) Az Szjtv. 26. § (19) bekezdése szerint a pénznyerő automata üzemeltetés végleges 

megszüntetésének minősül, ha a pénznyerő automata - gyártását követő öt éven belül - 

hulladékkezelés céljából átadásra kerül a hulladékkezelőnek.” 

 

6. § (1) A Vhr. 73/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) Az Szjtv. 29/B. § (6) bekezdésében foglalt gyermek- és ifjúsági intézmény minden 

ifjúságpolitikai célból működtetett, illetve fenntartott intézmény.” 

(2) A Vhr. 73/A. §-a következő (6)-(10) bekezdéssel egészül ki: 

„(6) Az Szjtv. 29/B. § (6) bekezdésében foglalt oktatási vagy nevelési intézmény: 

a) az óvoda, 

b) az általános iskola, 

c) a szakiskola, 

d) a gimnázium, a szakközépiskola, 

e) az alapfokú művészetoktatási intézmény, 

f) a gyógypedagógiai, a konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény, 

g) a diákotthon és a kollégium. 

(7) Az Szjtv. 29/B. § (6) bekezdésében foglalt egyházi intézmény minden egyházi 

kezelésben, illetve üzemeltetésben lévő, vallásgyakorlás célját szolgáló létesítmény, kivéve a 

kizárólag műemléki célú egyházi építmények, illetve egyházi személyek lakhatását szolgáló 

épületek. 

(8) Az Szjtv. 29/B. § (6) bekezdésében foglalt egészségügyi intézmény a fekvőbeteg-

szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató. 
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(9) Az Szjtv. 29/B. § (6) bekezdésében meghatározott 200 m-es körzeten a kártyaterem és 

az ifjúsági, gyermek-, oktatási vagy nevelési intézmény, ifjúsági klub, továbbá egyházi, 

illetőleg egészségügyi intézmény, valamint játékkaszinó (a továbbiakban együtt: védett 

intézmény) közterületről nyíló bejárata közötti azon legrövidebb útvonalat kell érteni, 

amelyen a közúti közlekedés szabályairól szóló rendelet szabályait figyelembe véve 

közterületen gyalogosan a védett intézmény megközelíthető. 

(10) Ha a védett intézmény épületét kizárólag az annak használatára rendelt elkerített 

ingatlan (udvar) veszi körül, a 200 méter távolságot az ingatlant határoló kerítésen létesített 

azon bejárattól kell mérni, amelyet a védett intézmény látogatására jogosult valamennyi 

személy igénybe vehet. Ha a védett intézmény több bejárattal rendelkezik, akkor - a gazdasági 

bejárat figyelmen kívül hagyásával - az épület, illetve az elkerített ingatlan azon bejáratától 

kell a mérést elvégezni, amely a kártyaterem közvetlen bejáratához közelebb esik, és amelyet 

a védett intézmény látogatására jogosult valamennyi személy igénybe vehet. Ha a kártyaterem 

épületét kizárólag az annak használatára rendelt (elkerített) udvar veszi körül, a 200 méter 

távolságot a kártyateremnek helyet adó épület bejáratától kell mérni. Abban az esetben, ha a 

védett intézmény, illetve a kártyaterem többfunkciójú épületben működik, a 200 méter 

távolságot - e rendelkezésnek megfelelő módon - a kártyaterem, illetve a védett intézmény 

azon közvetlen bejáratától kell mérni, amelyet a védett intézmény, illetve a kártyaterem 

látogatására jogosult valamennyi személy igénybe vehet. Ha a védett intézménynek, illetve a 

kártyateremnek több bejárata van, akkor a kártyateremhez, illetve a védett intézményhez 

legközelebb eső bejáratot kell figyelembe venni a mérés során.” 

 

7. § A Vhr. 77. § (4)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(4) A szervező a kártyaterem engedélyezési eljárása esetén kártyaasztalonként 18 ezer 

forint igazgatási szolgáltatási díjat fizet. 

(5) Az e § szerinti igazgatási szolgáltatási díj megfizetését a kérelmező a kérelem 

benyújtásával egyidejűleg köteles igazolni.” 

 

8. § A Vhr. 

a) 17/A. §-ában az „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe az ”az Szjtv. 3. § (2) 

bekezdésében kijelölt miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szöveg,  

b) 17/B. § (1) bekezdésében, 17/B. § (2) bekezdés b) és c) pontjában, 17/B. § (4) 

bekezdésében, 17/D. § (1) és (4) bekezdésében, 17/E. § (1) bekezdés d) pontjában, 17/F. § (3) 

bekezdés b) pontjában, 17/A. § (2) bekezdésében és 53. § (2) bekezdés g) pontjában az „a 

pénzügyminiszter” szövegrész helyébe az „a miniszter” szöveg, 

c) 17/D. § (4) bekezdésében és 17/J. § (1) és (2) bekezdésében az „a pénzügyminiszternek” 

szövegrész helyébe az „a miniszternek” szöveg, 

d) 75. § (5) bekezdésében a „b) pontjában” szövegrész helyébe az „a) pontjában” szöveg, 

e) 80. § (1)-(3) bekezdésében, 81. § (1) és (2) bekezdésében a „készpénz-átutalási 

megbízás” szövegrész helyébe a „fizetési számlára történő készpénzbefizetés” szöveg,  

f) 81. § (1) bekezdésében a „készpénz-átutalási megbízást” szövegrész helyébe a „fizetési 

számlára történő készpénzbefizetést” szöveg,  

g) 83. §-ban a „78. §-ban foglalt felügyeleti ellenőrzési díj a készpénz-átutalási megbízás” 

szövegrész helyébe a „szerencsejáték felügyeleti díj a fizetési számlára történő 

készpénzbefizetés” szöveg, 
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h) 85. § (2) bekezdésében a „78. §-ban meghatározott felügyeleti ellenőrzési díjat” 

szövegrész helyébe a „szerencsejáték felügyeleti díjat” szöveg, 

i) 9. számú melléklet 4. a) alpontjában a „felügyeleti ellenőrzési” szövegrész helyébe a 

„szerencsejáték felügyeleti” szöveg 

lép. 

 

9. § Hatályát veszti a Vhr.  

a) 1. § (2) bekezdésében a „- a helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automatákat, illetve 

nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerő rendszert üzemeltető központi szerver kivételével 

–” szövegrész,  

b) 1. § (8) bekezdésében az „– a 48. § (2) bekezdésében foglalt eltérésekkel –” szövegrész,  

c) 1. § (11) bekezdésében az „,illetve központi szerver üzemeltetési” szövegrész és az 

„,illetve központi szerver üzemeltetőjének” szövegrészek, 

d) 3. § (3) bekezdés b) pontjában az „a játékterem, a nem helyhez kötött szerver alapú 

pénznyerő rendszer üzemeltetési környezete” szövegrész, 

e) 5. §-a,  

f) 6. § (1) bekezdésében az „adhat ki engedélyt, illetve” szövegrész,  

g) 6. § (6) bekezdése,  

h) 7. § (1) bekezdés k) pontjában az „a gép bevételét és kiadását folyamatosan ellenőrző 

berendezés meglétét,” szövegrész, 

i) 7. § (1) bekezdés n) pontja, 

j) 7. § (5) bekezdés j) pontja,  

k) 8. § (1) bekezdése,  

l) II. Fejezete,  

m) 67. § (1) bekezdése,   

n) 75. § (4) bekezdésében a „játékteremben,” szövegrész, 

o) 75. § (6) bekezdésében az „a játékteremben” és az „a játékteremből” szövegrészek,  

p) 78-79. §-a,  

q) 82. § (2) bekezdés a), b) és e) pontja,  

r) 84. §-a,  

s) 87. § 5. pontja és 14-18. pontjai,  

t) 3. melléklet I. 2. pontja, 

u) 3. melléklet I. 3. pontja, I. 5. pontja, I. 8. d) alpontja, II.3. pontja, IV-VI. pontja,  

v) 4-9. és 14. melléklete. 

 

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.  

 


