Útmutató az SZF38 számú nyomtatvány kitöltéséhez
Jogszabályi háttér:
- a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.)
- egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos
feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet (továbbiakban: rendelet)
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény (továbbiakban: Ket.)
Kötelezettek köre:
Távszerencsejáték / online kaszinójáték szervezésére jogosult társaságok.
A nyomtatvány részei:
SZF38
Kérelem távszerencsejáték szervezésére / online kaszinó szervezésére /
Játékterv módosításának / Játékterv ideiglenes eltérésének jóváhagyására
(főlap)
SZF38-1
A szerencsejáték játéktervének módosításai
SZF38-2
Kérelemhez csatolt iratok
Általános tudnivalók
Az Szjtv. 3.§ (1a) bekezdése alapján a távszerencsejáték szervezését
a) a lóversenyfogadás kivételével kizárólag a 100%-ban a magyar állam tulajdonában
álló Szerencsejáték Zrt.,
b) lóversenyfogadás esetén kizárólag a 100%-ban a magyar állam tulajdonában álló
Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. végezheti.
Az Szjtv. 3.§ (1b) bekezdése alapján online kaszinójáték szervezésére kizárólag a
Magyarország területén található játékkaszinó üzemeltetésére szóló koncesszió jogosultja
jogosult, amely az online kaszinójáték szervezését a kaszinójáték szervezésére létrehozott
koncessziós társaság útján végezheti
A távszerencsejáték és online kaszinó szervezésének engedélyezésére irányuló eljárást a NAV
Központi Irányítás Szerencsejáték Felügyeleti Főosztály folytatja le az SZF38-as számú
kérelem előterjesztésére.
A kérelmet igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló okirattal egyidejűleg kell
előterjeszteni.
Az Szjtv. 29/F. § (2) bekezdése alapján a szervezőnek a távszerencsejáték műszakiinformatikai rendszer megfelelését igazolnia kell.
A távszerencsejáték szervezés csak jóváhagyott játékterv alapján végezhető. A játékterv
módosításának jóváhagyása az SZF38-as számú kérelem nyomtatvány benyújtásával kérhető.
A rendelet 43.§ (1) bekezdése alapján a szervező a (2)-(3) bekezdésben foglaltak és az
engedélyezett játékkaszinó kivételével – sem közvetve sem közvetlen módon – nem
biztosíthat helyszínt vagy műszaki eszközt a játékosok részére. A távszerencsejáték és az
online kaszinójáték keretében nyújtott szerencsejáték szervezés közterületen, illetve a
közönség számára nyitva álló épületben vagy helyiségben – a (2)-(3) bekezdésben foglaltak és
az engedélyezett játékkaszinó kivételével – nem közvetíthető. Kizárólag internethez való
hozzáférés biztosítása nem minősül szerencsejáték közvetítésnek.
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A rendelet 43.§ (2) bekezdése szerint az állami adóhatóság a távszerencsejáték szervezésére
engedéllyel rendelkező szervező kérelmére, naptári évenként legfeljebb 2 alkalommal
engedélyezheti a távszerencsejáték szervezőnek jóváhagyott sportfogadás közterületen, a
közönség számára nyitva álló épületben vagy a szervező által biztosított helyszínen történő
szervezését, közvetítését. Ebben az esetben a szervező a játékosok részére a
távszerencsejátékban való részvételhez biztosíthat műszaki eszközt.
A rendelet 43.§ (3) bekezdése alapján a (2) bekezdés szerinti esetben a szervező az állami
adóhatóság jóváhagyásával legfeljebb folyamatosan alkalmanként 15 napra, időlegesen térhet
el a jóváhagyott játéktervtől. A szervezőnek az ideiglenes eltérésre vonatkozó kérelmét
eltérésenként külön kell benyújtania az állami adóhatóság által rendszeresített
formanyomtatványon. A kérelemhez csatolnia kell két példányban az eltéréssel érintett
játéktervi előírásokat jóváhagyás céljából. Az időleges eltérés időtartama alatt az eredeti
játékterv nem módosítható.
A rendelet 27.§ (6) bekezdése szerint az auditáló szervezet az auditálási okiratban, a technikai
eszközökben, a technológiában, az informatikai vagy biztonsági környezetben,
játékfunkciókban vagy alkalmazásban bekövetkező előreláthatóan nem jelentős változás körét
meghatározhatja. Ebben az esetben a rendelet 27.§ (2) és (4) bekezdésében foglaltaktól
eltérően, az auditáló szervezet írásbeli nyilatkozatát nem kell beszerezni. A szervező a
változás alkalmazása előtt az állami adóhatóságot a változás nem jelentős jellegéről és az
auditálási okirat szerinti besorolásáról értesíti.
A távszerencsejáték/online kaszinó játék szervezésére/játékterv módosításának/játékterv
ideiglenes eltérésének jóváhagyására vonatkozó kérelmet a NAV Központi Irányítás által
működtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán, vagy a NAV
Központi Irányításának kihelyezett szerencsejáték feladatokat ellátó szervezeti egységénél
személyesen, vagy a NAV Központi Irányítás Szerencsejáték Felügyeleti Főosztályának
címére postai úton kell benyújtani, 1 példányban.
A kérelem személyes benyújtásakor lehetőség van az ügyfél által előállított másodpéldányon
érkeztetés kérésére, ami az ügyfél számára biztosítja a benyújtás igazolását, illetve elősegíti
részére a dokumentálást. Az ügyfélszolgálaton benyújtott formanyomtatvány térítés nélküli
(illetékbélyeg formájában 100Ft/oldal) fénymásolására nincs mód.
Az előterjesztett kérelemről, átvételi elismervény kerülhet kiállításra, ami azonban a
nyomtatvány adattartalmát nem tartalmazza.
A kérelemhez egyidejűleg az SZF38-2 lap (I) blokkjában megadott iratokat kell csatolni.
A postai úton történő előterjesztés időpontja a Ket. 65. §-nak (4) bekezdése alapján a postán
küldött beadvány esetén a postára adás napja.
A nyomtatvány a http://nav.gov.hu/szerencsejatek oldalról tölthető le.
Kizárólag a cégszerű aláírással és bélyegzőlenyomattal ellátott nyomtatványt lehet elfogadni,
illetve előterjesztéskor a honlapon közzétett, aktuális nyomtatványt kell kitölteni.
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Az SZF38 főlapjának kitöltési útmutatója
A. blokk
1. Gazdasági társaság neve: kitöltése kötelező.
2. Székhelye: székhely pontos címének megadásakor az irányítószám, város/község,
közterület neve (kivéve hrsz. megjelölése esetén), közterület jellege megadása kötelező.
3. SZEF azonosító száma: a szerencsejáték ügyekben kapott azonosítószám.
4. Adószáma: a társaság adószámának megadása kötelező.
5. Telefonos elérhetősége: kitöltése nem kötelező.
B. blokk
A szervezni kívánt/szervezett játék típusa blokkban kizárólag egy mező megjelölése kötelező,
kettő illetve három mező együtt nem jelölhető.
C. blokk
A kérelem típusa blokkban kizárólag az egyes, a kettes vagy a hármas mező jelölhető meg,
egyet kötelező megjelölni, több együtt nem jelölhető.
D. blokk
1. Honlap címét minden esetben ki kell tölteni.
2. Engedély érvényességének időtartama, az az időszak, amelyre az engedélyt kéri. Megadása
kötelező, kivéve a B/2. pont kitöltése esetén.
Az a) pontba azt a számot (maximum: 5) kell beírni, amennyi évre kéri a társaság a
távszerencsejáték szervezésére az engedélyt. A b) pontban akkor kell csak adatot
szerepeltetni, ha az 1. pontban szereplő időszaktól eltérő időpontra kéri az üzemeltetéshez
szükséges engedélyt. Ebben az esetben konkrét időpontot kell feltüntetni, de ez az időpont
nem haladhatja meg az 5 évet.
A B/2. mező megjelölése esetén az a) pontba azt a számot kell beírni, amennyi évre kéri a
társaság a távszerencsejáték szervezésére az engedélyt. A b) pontban akkor kell csak adatot
szerepeltetni, ha az 1. pontban szereplő időszaktól eltérő időpontra kéri az üzemeltetéshez
szükséges engedélyt. Ebben az esetben konkrét időpontot kell feltüntetni.
3. Szerver elhelyezésének címe: minden esetben ki kell tölteni. A cím megadása során
amennyiben a közterület neve, jellege és a házszáma nem kerül kitöltésre, akkor a helyrajzi
szám kitöltése kötelező.
4. Játékterv módosításának jóváhagyása iránti kérelem (C/2. pont megjelölése) esetén a mező
kitöltése kötelező.
E. blokkban kell megjelölni, hogy az SZF38 főlapján kívül az SZF38-1, SZF38-2 lapot is
benyújtják.
F. blokkban a helység és a dátum mezők kitöltése kötelező. A dátum nem lehet korábbi, mint
a kitöltés időpontja.
A nyomtatvány csak cégszerű aláírással és bélyegzőlenyomattal ellátva nyújtható be.
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Az SZF38-1 lapjának kitöltési útmutatója
A kérelmező nevének és adószámának kitöltése kötelező.
G. blokk kitöltése a C/2. pont megjelölése esetén kötelező. A kérelmet benyújtó gazdasági
társaság nyilatkozik arról, hogy a korábban jóváhagyott játékterv mely tartalmi elemeit
kívánja módosítani. Itt kell megjelölni, hogy a korábban jóváhagyott játékterv mely oldalait,
pontjait és bekezdéseit érinti a módosítás (kitöltése kötelező).
A változás bevezetésének tervezett időpontját kötelező kitölteni.
H. blokk kitöltése a C/3. pont megjelölése esetén kötelező.
1. pontban a játéktervtől történő ideiglenes eltérés tervezett kezdő időpontját, a 2. pontban
annak tervezett befejező időpontját kell megjelölni. A szervező legfeljebb alkalmanként 15
napra térhet el a jóváhagyott játéktervtől. Kitöltése kötelező.
A 3. pontban az ideiglenes eltérés helyszínének megadása kötelező. A cím megadása során
amennyiben a közterület neve, jellege és a házszáma nem kerül kitöltésre, akkor a helyrajzi
szám kitöltése kötelező.
A 4. pontban kell megjelölni, hogy a korábban jóváhagyott játékterv mely oldalait, pontjait és
bekezdéseit érinti a módosítás (kitöltése kötelező).

Az SZF38-2 lapjának kitöltési útmutatója
A kérelmező nevének és adószámának kitöltése kötelező.
I. blokk kitöltése során a megfelelő kódkockákban meg kell jelölni a kérelemhez ténylegesen
csatolt iratokat. Kitöltése kötelező.
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