A szerencsejáték szervezésével kapcsolatos általános
tudnivalókról szóló tájékoztató

A szerencsejátékokról
Szerencsejátéknak minősül minden olyan játék, amelyben a játékos pénz fizetése vagy
vagyoni érték nyújtása fejében, meghatározott feltételek fennállása, vagy bekövetkezése
esetén pénznyereményre, vagy más vagyoni értékű nyereményre válik jogosulttá. A
nyerés vagy a vesztés kizárólag vagy túlnyomórészt a véletlentől függ.
A szerencsejáték szervező tevékenység folytatásához az állami adóhatóság engedélye
szükséges.
A NAV Központi Irányítás Szerencsejáték Felügyeleti Főosztálya (SZEF) látja el a
szerencsejáték szervezés piacfelügyeletét. Hatáskörében elbírálja a törvény által
meghatározott engedélyköteles játékok szervezésére irányuló kérelmeket, nyilvántartja
azokat, illetve az engedély nélküli szervezés mellett ellenőrzi is azokat, valamint ellátja a
szerencsejáték
szervezéséhez
kapcsolódó
hatósági
feladatokat.
Piacfelügyeleti
tevékenység keretében végzi a bejelentés-köteles játékok felügyeletét is.
A SZEF feladatait a Központi Irányításban, továbbá a NAV Központi Irányítás által
működtetett Központi Ügyfélszolgálati Irodán (a továbbiakban ÜSZI) és az ország nyolc
városában működő, a társaság székhelye szerinti kihelyezett ügyfélszolgálatokon végzi.
Az ügyfelekkel való kapcsolattartást az ÜSZI, valamint a társaság székhelye szerinti
ügyfélszolgálatok segítik.
I.

A Központi Ügyfélszolgálati Iroda

1. Elérhetősége:
Címe: 1051 Budapest, Sas u. 20-22.
Pf.: 1372 Budapest 431
Telefonszáma: 06-1-373-1777
Fax: 06-1-373-1710
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő:
09.00 – 14.00
Kedd:
09.00 – 14.00
Szerda:
09.00 – 14.00
Csütörtök: 09.00 – 14.00
Péntek:
09.00 – 12.00
2. Legfontosabb feladatai:
Kiemelt feladata a tájékoztatás. A személyesen és telefonon érdeklődő ügyfelek
információt kaphatnak a jogszabályok változásairól és az ennek megfelelő helyes
gyakorlat kialakításáról. Az ÜSZI válaszol a közigazgatási eljárással kapcsolatos és egyéb
szakmai kérdésekre. Adott a lehetőség a panaszok bejelentésére, a szóbeli kérelmeket
jegyzőkönyvbe foglalják.

Az ÜSZI-n történik a kártyaterem engedélyek kiadása.
A jogszabályok által kötelezően előírt szigorú számadású nyomtatványok forgalmazását
az ÜSZI végzi. Ezek a SZEF által hitelesített nyomtatványok ingyenesen átvehetők,

kereskedelmi forgalomba nem hozhatók, nyilvántartásukat az ÜSZI végzi. Szerencsejáték
szervezéshez kizárólag az ÜSZI által rendelkezésre bocsátott szigorú számadású
nyomtatványt használhatják a szervezők.
Az engedélyek felvételéhez, illetve egyéb szervezői tevékenységet érintő ügyintézéshez a
jogosultságot a következő iratokkal szükséges igazolni:
- cégkivonat;
- aláírási címpéldány;
- két tanúval aláíratott, vagy közjegyző előtt tett meghatalmazás, amennyiben nem a
szervező képviselője jár el;
- személyazonosításra alkalmas igazolvány.
A kérelmekhez, bejelentésekhez használt formanyomtatványok az állami adóhatóság
internetes oldaláról (www.nav.gov.hu) az Abev Java kitöltő programmal együtt
letölthetők. A nyomtatvány kitöltő program, valamint a nyomtatvány letöltésének
menete, illetve telepítésének technikai feltételei a fenti honlapon Letöltések /
Nyomtatvány kitöltő programok, valamint az E-bevallás, Java menü pontokban
megtalálhatóak. Az SZF02, és az SZF03 számú nyomtatványok kivételével valamennyi
nyomtatvány kitölthető a fenti program segítségével, amely segítséget nyújt a pontos
kitöltésben. Minden nyomtatvány rendelkezik részletes kitöltési útmutatóval is.
Lehetőség van az „üres” nyomtatvány kinyomtatására és kézzel történő kitöltésére is.
A készpénz átutalási megbízások az ÜSZI-n és a társaság székhelye szerinti kihelyezett
ügyfélszolgálatokon is beszerezhetők. A befizetési csekkeken a befizetés jogcíme
előnyomott, befizetéseket csak annak megfelelően fogadunk el.
3. Az ÜSZI-n benyújtható formanyomtatványok (Jelen felsorolás az ÜSZI-n benyújtható
valamennyi formanyomtatványt tartalmazza, mindazonáltal a benyújtás valamennyi
lehetséges módja /és helyszíne/ feltüntetésre került a honlap „ügyfélszolgálat és
ügyfélfogadás” menüpontja alatt található tájékoztató 4-6. oldalán található
táblázatban.)
Ajándéksorsolás bejelentése
SZF02
A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 23. § (1) bekezdése
alapján "aki rendszeresen saját nevében áruk, szolgáltatások értékesítését végzi,
engedély nélkül rendezhet és bonyolíthat le vásárlással vagy szolgáltatás
igénybevételével
egybekötött
ajándéksorsolásos
akciót
(a
továbbiakban:
ajándéksorsolás), amelyben a vásárlónak a meghatározott értékű, mennyiségű vagy
fajtájú áru megvételekor vagy szolgáltatás igénybevételekor kapott sorsjegy nyilvános
kihúzása esetén áru vagy szolgáltatás formájában nyereményt kell adni."
A nyilvánosságot a szervező a húzás helyének és időpontjának nyilvános közzétételével
(már az akció meghirdetésekor) köteles biztosítani. A sorsoláson közjegyző jelenléte
kötelező. Ez a törvényi rendelkezés biztosítja az ajándéksorsolás tisztaságát, illetve védi
a játékosok érdekeit. Törvényi előírás a hatósági ellenőrzés lehetőségének biztosítása is.
Az ajándéksorsolást legkésőbb a játék meghirdetését megelőző 10 nappal korábban be
kell jelenteni az állami adóhatósághoz.
Az SZF02 sorszámú nyomtatvány felhasználásával kell eleget tenni az ajándéksorsolás
bejelentési kötelezettségnek, valamint ugyanezen nyomtatvány felhasználásával az
ajándéksorsolás módosításának. A nyomtatványt az állami adóhatóság honlapján
közzétett számítógépes program segítségével kell kitölteni és előállítani. A kitöltött
nyomtatványt elektronikus úton, vagy a kinyomtatott és aláírt nyomtatványt postai úton
vagy személyesen lehet benyújtani az állami adóhatósághoz.

Az ajándéksorsolás bejelentéséért, illetve az ajándéksorsolás bejelentés módosításáért
illetéket kell fizetni. Az illeték meg nem fizetése esetén az állami adóhatóság nem veszi
nyilvántartásba az ajándéksorsolást (az eljárást megszünteti).
Az ajándéksorsolást szervező működésének felügyeleti ellenőrzéséért felügyeleti díjat
köteles fizetni. A kisorsolásra kerülő nyeremények forgalmi értékének 1 ezrelékét, de
legalább 5 ezer, legfeljebb 500 ezer forint felügyeleti díjat fizet. A felügyeleti díj
megfizetésével
egyidejűleg
az
állami
adóhatóság
által
rendszeresített
formanyomtatványon nyilatkozatot köteles benyújtani a felügyeleti díj megfizetéséről. Az
SZF35
számú
nyomtatványt
elektronikus
úton
ügyfélkapun
keresztül
a
nyomtatványkitöltő programból közvetlenül, vagy a kinyomtatott és aláírt nyomtatványt
postai úton vagy személyesen lehet benyújtani az állami adóhatósághoz a sorsolást
megelőző 10 napon belül.
Ajándéksorsolás végelszámolása
SZF03
Egyszeri ajándéksorsolás esetén a sorsolást követő nyeremény átvételi határidőt követő
30 napon belül kell az SZF03 sorszámú Ajándéksorsolás végelszámolása nyomtatvány
kitöltésével és benyújtásával eleget tenni a végelszámolási kötelezettségnek.
A nyomtatványt az állami adóhatóság honlapján közzétett számítógépes program
segítségével kell kitölteni és előállítani. A kitöltött nyomtatványt elektronikus úton, vagy
a kinyomtatott és aláírt nyomtatványt postai úton vagy személyesen lehet benyújtani az
állami adóhatósághoz. Folyamatos ajándéksorsolás esetében a végelszámolást oly módon
kell teljesíteni, hogy azt egyszer az utolsó sorsolást követő nyeremény átvételi határidőt
követő 30 napon belül kell benyújtani az SZF03 nyomtatványon, valamint az SZF03-01
pótlapok felhasználásával. Ebben az esetben a folyamatos sorsolás első sorsolási
eseményéről az SZF03 nyomtatványon, a következő sorsolási eseményekről pedig
sorsolásonként egy-egy SZF03-01pótlap kitöltésével kell eleget tenni.

Kérelem tevékenység megkezdésekor személyi megfelelőség megállapítására és
hatósági bizonyítvány kiállítására
SZF04
A Vhr. 4. §-a alapján az állami adóhatóság a személyi feltételek vizsgálatát követően, a
NAV által rendszeresített formanyomtatványon előterjesztett kérelemre, harminc napon
belül hatósági bizonyítványt állít ki, amelyet a kérelmező a tervezett szerencsejátékszervező tevékenységhez szükséges hatósági eljárások során használhat fel. A
kérelemhez csatolni kell a Vhr. 1. számú mellékletében foglalt okiratokat és adatokat. A
becsatolandó okiratok körét a nyomtatvány is tartalmazza. A hatósági bizonyítvány
szerencsejáték-szervező tevékenységre nem jogosít. A hatósági bizonyítvány a
kiállításának napjától számított egy évig érvényes. Célja a szerencsejáték szervezői
tevékenység megkezdéséhez szükséges igazolások beszerzése, illetve ezzel kapcsolatos
ügyintézések. A SZEF a hatósági bizonyítványt a Vhr. 2. számú melléklet szerinti
tartalomban és formában adja ki. A hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
illetékköteles. (jelenleg 3000,- Ft, amelyet illetékbélyeg formában kell leróni.)

Bejelentés személyi megfelelőség megállapításakor figyelembe vett tény,
körülmény változásáról
Kérelem személyi megfelelőség ismételt megállapítására
SZF05
Ezt a nyomtatványt két esetben kell előterjeszteni:

·

Ha olyan változás van a gazdasági társaság életében, amely a személyi
megfelelőség érvényességi idejét nem érinti, de a társasági szerződés módosítására
sor került, akkor a létesítő okirat módosításának elfogadásától számított 30 napon
belül be kell nyújtani az alábbi okiratokat:
társasági szerződés módosítását,
az ügyvezető, valamint a társaság tagjainak személyében történő változás
esetében az erre vonatkozó személyi megfelelőséget igazoló iratokat is. (A
szükséges dokumentumok részletes felsorolását a nyomtatvány tartalmazza.)

Az alábbi változások esetén kell megtenni a bejelentést:
- gazdasági társaság átalakulása (összeolvadás, beolvadás, kiválás, különválás),
- alaptőke/törzstőke változás,
- tagváltozás,
- vezető tisztségviselő változása,
- a gazdasági társaság elnevezésének megváltozása,
- székhelyváltozás,
- adószám változása,
- cégjegyzék-szám változása.
·

A másik esetben akkor, ha a szervező az éves megfelelőséget igazolja. A szervező
személyi megfelelőségének folyamatosan fenn kell állnia. A határidőben benyújtott
hosszabbításra irányuló kérelem jogerős elbírálásáig a SZEF vélelmezi a személyi
megfelelőség folyamatos fennállását. A kérelmet a személyi megfelelőség
érvényességének utolsó napjáig kell benyújtani. Ha a szervező ennek a
kötelezettségének nem tesz eleget, a SZEF megállapítja a szervezői tevékenység
megszűnését, a szervező részére kiállított engedélyek érvénytelenségét. A SZEF a
szervező személyi megfelelőségét az annak igazolásul szolgáló legkorábban kiállított
okirat keltezésétől számított egy évig állapítja meg.
Hiánypótlás benyújtása
SZF08

A SZEF a hiányosan benyújtott kérelem esetén, annak beérkezésétől számított 15 napon
belül intézkedik a hiánypótlási felhívás kibocsátásáról. A hiánypótlásként bekért
dokumentumokat a felhívásban előírtak szerint kell csatolni. Az ügy beazonosításához két
adat megadása szükséges:
- érkeztetési szám és dátum,
- iktatószám és ügyiratszám,
- ha a fentiek egyike sem áll rendelkezésre, akkor az egyéb mező kitöltése kötelező
A határidőre történő teljesítés fontos, mert nem teljesítése esetén az eljárást a SZEF
megszüntetheti, vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.

Kérelem szerencsejáték szervezésével kapcsolatos díj és bírság bevételi számlára
megfizetett összeg visszautalása iránt
SZF24
SZF24 sorszámú nyomtatvány felhasználásával kell kérelmezni a szerencsejáték
szervezéssel kapcsolatos díj és bírság bevételi számlára megfizetett összeg
visszautalását, amennyiben téves jogcímen történt a befizetés, túlfizetés történt, vagy
nem megfelelő számlaszámra történt a befizetés.
A nyomtatványt a NAV Központi Irányítás által működtetett szerencsejáték felügyeleti
feladatot ellátó Központi Ügyfélszolgálati Irodán személyesen, illetve NAV Központi
Irányítás Szerencsejáték Felügyeleti Főosztályának címezve postai úton kell benyújtani, 1
példányban.
A kérelemhez a visszautalási kérelem okára figyelemmel az SZF24 lap (E) blokkjában
feltüntetett iratokat szükséges csatolni.

Kérelem nyereményigazolás zárt számítástechnikai rendszeren keresztül történő
kiállításának a jóváhagyása iránt
SZF26
Az Szjtv. 1. §-nak (8) bekezdése alapján nyereményigazolás a játékos részére zárt
számítástechnikai rendszeren keresztül is kiállítható.
A rendelet 1/A. §-nak (1) bekezdése alapján a nyereményigazolások zárt
számítástechnikai rendszeren keresztül történő kiállításának jóváhagyása iránt a
szervező az állami adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon terjeszthet elő
kérelmet. A kérelemhez csatolni kell valamely, az Európai Gazdasági Térség területén
bejegyzett, hírközlő eszközök és rendszerek auditálására jogosult cég által kiadott, a
rendszer auditálását igazoló okiratot.
Az SZF26-os nyomtatványt a NAV Központi Irányítás által működtetett szerencsejáték
felügyeleti feladatot ellátó Központi Ügyfélszolgálati Irodán személyesen, illetve NAV
Központi Irányítás Szerencsejáték Felügyeleti Főosztályának címezve postai úton kell
benyújtani, a nyomtatvány (C) blokkjában felsorolt iratok egyidejű csatolásával, 1
példányban.
A zárt számítástechnikai jóváhagyása illetékköteles eljárás, amelyért általános tételű
eljárási illetéket kell leróni okmánybélyegen, amelyet a kérelemhez kell csatolni. Az
általános tételű eljárási illeték mértéke 3.000.- Ft.
A postai úton történő előterjesztés időpontja a Ket. 65. §-nak (4) bekezdése alapján a
postán küldött beadvány esetén a postára adás napja.
Kérelem kártyaterem üzemeltetésére
SZF27
A Szjtv. 29./B §-a értelmében kártyateremben kártyajátékot kizárólag e célból alapított,
legalább 25 millió alap- vagy törzstőkével rendelkező gazdasági társaság szervezhet. A
kártyaterem üzemeltetésének engedélyezésére irányuló eljárást a NAV Központi Irányítás
Szerencsejáték Felügyeleti Főosztály folytatja le az SZF27 –es számú kérelem
előterjesztésére.
Az Szjtv. 11. §-nak (1) bekezdése alapján a szerencsejáték szervezésének
engedélyezéséért, ellenőrzéséért, az állami adóhatóság által végzett egyes igazgatási
szolgáltatások igénybevételéért igazgatási-szolgáltatási díjat kell fizetni.
A Vhr. 77. §-a (5) bekezdésének szerint:
(5) A szervezőnek a kártyaterem engedélyezési eljárása esetén kártyaasztalonként 18
ezer forint igazgatási-szolgáltatási díjat kell fizetnie.
A kérelmet a NAV Központi Irányítás által működtetett Szerencsejáték Felügyeleti
Központi Ügyfélszolgálati Irodán, vagy a NAV Központi Irányítás kihelyezett
szerencsejáték feladatokat ellátó szervezeti egységénél személyesen, vagy a NAV
Központi Irányítás Szerencsejáték Felügyeleti Főosztályának címére postai úton kell
benyújtani 1 példányban. A kérelemhez egyidejűleg az SZF27-1 lap (D) 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.
Kérelem kártyaterem játékterv módosításának jóváhagyására
SZF28
A kártyaterem üzemeltetés csak jóváhagyott játékterv alapján végezhető. A játéktervnek
a Vhr. 73./J § (1) bekezdésében meghatározott, illetve a kötelező tartalmi elemek
kifejtésén túl részletesen tartalmazni kell mindazon eljárások leírását, adatokat és
információkat, amelyek mentén a kérelmező szervezői tevékenységét folytatni kívánja,

mert a gyakorlati tevékenység során ettől eltérni csak a játékterv módosításának
jóváhagyását követően lehet.
A játékterv módosításának jóváhagyása az SZF28-as számú kérelem nyomtatvány
benyújtásával kérheti.
Az Szjtv. 11. §-nak (1) bekezdése alapján a szerencsejáték szervezésének
engedélyezéséért, ellenőrzéséért, az állami adóhatóság által végzett egyes igazgatási
szolgáltatások igénybevételéért igazgatási-szolgáltatási díjat kell fizetni.
Amely a Vhr. 77. §-a (5) bekezdésének szerint: (5) A szervezőnek a kártyaterem
engedélyezési eljárása esetén kártyaasztalonként 18 ezer forint igazgatási-szolgáltatási
díjat kell fizetnie.
Ezt kell megfizetni a jóváhagyott játékterv módosítása esetében is.
A kérelmet a NAV Központi Irányítás által működtetett Szerencsejáték Felügyeleti
Központi Ügyfélszolgálati Irodán, vagy a NAV Központi Irányítás kihelyezett
szerencsejáték feladatokat ellátó szervezeti egységénél személyesen, vagy a NAV
Központi Irányítás Szerencsejáték Felügyeleti Főosztályának címére postai úton kell
benyújtani, 1 példányban. A kérelemhez egyidejűleg az SZF28-1 lap (E) 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.

Kérelem II. kategóriába tartozó játékkaszinó játékterv módosításának jóváhagyására
SZF29
Játékkaszinó üzemeltetés csak jóváhagyott játékterv alapján végezhető. A játéktervnek a
rendelet 68. § (1) bekezdésében meghatározott, illetve a kötelező tartalmi elemek
kifejtésén túl részletesen tartalmazni kell mindazon eljárások leírását, adatokat és
információkat, amelyek mentén a kérelmező szervezői tevékenységét folytatni kívánja,
mert a gyakorlati tevékenység során ettől eltérni csak a játékterv módosításának
jóváhagyását követően lehet.
A játékterv módosításának jóváhagyása az SZF29-es számú kérelem nyomtatvány
benyújtásával kérhető.
Az Szjtv. 11. §-nak (1) bekezdése alapján a szerencsejáték szervezésének
engedélyezéséért, ellenőrzéséért, az állami adóhatóság által végzett egyes igazgatási
szolgáltatások igénybevételéért igazgatási-szolgáltatási díjat kell fizetni.
Amely a Vhr. 77. §-a (3) bekezdésének szerint:
(3) A szervezőnek játékkaszinóban játékasztalonként 20 ezer forint és pénznyerő
automatánként 2 ezer forint, e játékeszközöket közvetlenül nem érintő engedélyezési
jóváhagyási eljárás esetén 200 ezer forint, legfeljebb 1 millió forint igazgatásiszolgáltatási díjat kell fizetnie.
Ezt kell megfizetni a jóváhagyott játékterv módosítása esetében is. A kérelmet a NAV
Központi Irányítás által működtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati
Irodán, vagy a NAV Központi Irányítás 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, ha az ügyfél jelenlétében az nem kerül
elintézésre, átvételi elismervény kerülhet kiállításra, ami azonban a nyomtatvány
adattartalmát nem tartalmazza.
A kérelemhez egyidejűleg az SZF29-1 lap (E) 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 www.nav.gov.hu oldalról az Abev Java kitöltő programmal együtt
letölthető. A nyomtatvány kitöltő program, valamint a nyomtatvány letöltésének menete,

illetve telepítésének technikai feltételei a fenti honlapon Letöltések / Nyomtatvány kitöltő
programok, valamint az E-bevallás, Java menü pontokban megtalálhatóak.
Abban az esetben, ha a kérelmező a formanyomtatványon szereplő adatoktól eltérő
adatok kiszolgáltatását kéri hivatalunktól, a kérelmet személyesen benyújthatja az ÜSZIn, vagy postai úton a következő levelezési címre:

NAV Központi Irányítás Szerencsejáték Felügyeleti Főosztály
1051 Budapest, Sas u. 20-22., vagy 1372 Budapest, Pf.: 431.
4. Az ÜSZI-n ingyenesen átvehető szigorú számadású nyomtatványok:

-

Ellenőrzési napló
Nyereményigazolás
Pókerverseny összesítő bizonylat
Asztalonkénti elszámolás bizonylat
Pénztár borravaló bizonylat
Pókerverseny nevezési díj befizetési bizonylat
Pókerverseny nyeremény kifizetési utalvány
Napi eredmény összesítő bizonylat
Kaszinós üzemeltetői napló

Az állami adóhatóság által rendszeresített és hitelesített szigorú
nyomtatványok vezetéséről, kitöltéséről részletes tájékoztatást nyújt a Vhr.

számadású

II. A kihelyezett ügyfélszolgálatok hatósági ellenőrzési és ügyintézési feladatai:
1. Ellenőrzési tevékenység
A SZEF - a társaság székhelye szerinti - kihelyezett szerencsejáték felügyeleti feladatot
ellátó szervezeti egységei alapvetően működési területükön folyamatos ellenőrzési
munkával kísérik figyelemmel a szerencsejáték szervezői tevékenységre vonatkozó
előírások betartását.
Az ellenőrök az ellenőrzések során kötelesek az ellenőrzésre való jogosultságot,
felszólítás nélkül az állami adóhatóság által kiállított arcképes igazolvánnyal és az állami
adóhatóság elnöke által kiállított megbízólevél felmutatásával igazolni. Az ellenőrzést
mindig legalább 2 fő végzi.
Az ellenőr jogosult a feladatainak az ellátásához szükséges mértékben:
- minden olyan ingatlan területére, illetve helyiségbe belépni, ahol vélelmezhetően az
Szjtv. hatálya alá tartozó tevékenységet folytatnak,
- az SZjtv. hatálya alá tartozó tevékenységet megtekinteni, fotó, videó és hangfelvételt
készíteni,
- a helyszínen az iratokat megtekinteni, azokról szükség esetén másolatokat,
kivonatokat, kimutatást készíteni,
- szükség esetén próbajátékot lefolytatni,
- az Szjtv. hatálya alá tartozó tevékenységet végző alkalmazottjától, képviselőjétől,
teremfelügyelőtől szóbeli és írásbeli
felvilágosítást, nyilatkozatot kérni,
- a játéktechnikai eszközöket és a hozzájuk tartozó technikai berendezéseket
megtekinteni, működésüket, hiteles állapotukat ellenőrizni,
- bizonyításhoz szükséges iratokat az Szjtv. hatálya alá tartozó tevékenységet végző
alkalmazottjától, képviselőjétől átvenni.

Az ellenőrök kötelesek az ellenőrzés megállapításairól jegyzőkönyvet készíteni, valamint
a szervezőt, képviselőjét 8 napon belüli észrevételezési jogáról felvilágosítani.
Mindemellett az ellenőrök jogosultak az ellenőrzés fedett módon történő lebonyolítására,
mely esetben az ellenőrök az ellenőrzést teljes egészében ellenőrzési jogosultságuk
felfedése nélkül folytathatják le (az ellenőrzés befejezésekor sem igazolják ellenőrzési
jogosultságukat, és az ellenőrzési jegyzőkönyvet csak a későbbiekben küldik meg az
ügyfélnek, amennyiben a feltárt adatok alapján jogsértés állapítható meg és az állami
adóhatóság hatósági eljárást indított).
Ha az ellenőrzések során az ellenőrök hiányosságot tapasztalnak, a feltárt tényhelyzet
ismeretében közigazgatási eljárást kezdeményeznek.
A közigazgatási eljárás keretében a SZEF a következő intézkedések megtételére jogosult:
1. Figyelmeztetés a szabálytalanságok javítására és jogkövető magatartás tanúsítására,
ha a feltárt eset összes körülményei a legkisebb szankció kiszabását sem teszik
szükségessé.
2. Határozat a jogsértés súlyának megfelelően:
- az előírásszerű teljesítésre kötelezést,
- a bírság kiszabását,
- az engedély felfüggesztését,
- a szervezői tevékenységtől határozott időtartamra, vagy feltétel bekövetkezéséig tartó,
illetve végleges eltiltást,
- engedély visszavonást,
- engedély érvénytelenítését,
- tevékenység megszüntetést.
A SZEF által hozott szankciók ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.

2. Személyesen kizárólag a kihelyezett ügyfélszolgálatokon benyújtható iratok, kérelmek,
bejelentések a következők.

Bejelentés játékautomata üzemeltetésének nyilvántartásba vételéhez
SZF01
Játékautomatának minősül az az elektronikusan, vagy mechanikusan vezérelt játék
folytatására alkalmas szórakoztató szolgáltatást nyújtó berendezés, amely nem tartozik a
pénznyerő automatákra vonatkozó előírások hatálya alá.
Lehetőség van a játékautomata üzemeltetésének nyilvántartásba vételi kérelmének
elektronikus úton történő beküldésére, de az üzemeltetők a kérelmet személyesen és
postai úton is előterjeszthetik a NAV SZEF székhely szerint illetékes kihelyezett
ügyfélszolgálati irodáiban. A kérelem az SZF01. számú nyomtatványon terjeszthető elő,
amely kizárólag az állami adóhatóság honlapján érhető el (www.nav.gov.hu), és a
nyomtatványkitöltő program segítségével tölthető ki. Részletes kitöltési útmutató és a
nyomtatványkitöltő program használatára vonatkozó információk a fenti honlapon
megtalálhatók.
A játékautomaták után teljesítendő játékadó megfizetéséről szóló részletes tájékoztató a
78-as bevallási nyomtatvány kitöltési útmutatójában olvasható (www.nav.gov.hu). A
játékautomata üzemeltetője köteles az első féléves adóösszeget a nyilvántartási kérelem
benyújtását megelőzően, a további időszakokra vonatkozó adóösszeget pedig félévente
előre bevallani, és ezzel egyidejűleg megfizetni. Az adó befizetési kötelezettség
elmulasztása esetén a SZEF a játékautomatát törli a nyilvántartásból.

A SZEF a játékautomatát a kérelemben foglalt időtartamra, de legfeljebb hitelességének
időtartamára veszi nyilvántartásba. A nyilvántartásba vételi, ill. a nyilvántartásból történő
törlés iránti kérelem játékautomataként kizárólag a NAV által rendszeresített, a NAV
honlapjáról (www.nav.gov.hu) letölthető SZF01 számú nyomtatványon és az ott
közzétett kitöltő program segítségével lehetséges.
A játékautomata üzemeltető működésének felügyeleti ellenőrzéséért felügyeleti díjat
köteles fizetni. A felügyeleti díj megfizetésével egyidejűleg a játékautomatát üzemeltető
az állami adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon nyilatkozatot köteles
benyújtani a felügyeleti díj megfizetéséről. A nyilatkozattételt az állami adóhatóság
honlapján közzétett SZF35 nyomtatványon kell teljesíteni. A kötelezett félévente
játékautomatánként 10 ezer forint felügyeleti díjat fizet. Ha a játékautomata
nyilvántartásba vétele a féléves időtartamot nem éri el, a játékautomatát üzemeltető a
felügyeleti díj arányos részét köteles megfizetni.
A nyilvántartásba vételi eljárásért és a törlésért eljárási illetéket kell fizetni (2013-ban
3000,-Ft értékben). Az elektronikusan megküldött ügyirat esetében a MÁK
folyószámlájára átutalással, postai úton történő, illetve személyes előterjesztés esetében
illetékbélyegben kell leróni az illetéket.
Az eljárással kapcsolatos részletes útmutatót megtalálják a SZF01 számú nyomtatvány
kitöltési útmutatójában.

III. A szerencsejáték szervezéssel összefüggő igazgatási-szolgáltatási díjakról
Az igazgatási-szolgáltatási díjat készpénz-átutalási megbízás (csekk) vagy átutalás útján
kell megfizetni a NAV 10032000-01076129-00000000 Szerencsejátékok szervezésével
kapcsolatos díj és bírság bevételi számla javára. Az igazoláskor a szervező köteles az
ügyfélszolgálaton bemutatni a csekk eredeti tőpéldányát, valamint az átutalás
megindításának megtörténtét tanúsító bankkivonatot.

Az illetékköteles kérelmek, bejelentések benyújtásakor fizetendő illetéket - a
játékautomata üzemeltetésének nyilvántartásba vételi kérelem elektronikus benyújtását
kivéve - illetékbélyegben kell leróni.

IV. Fontosabb jogszabályok jegyzéke:
- Ket. - A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény;
- Szjtv. - A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény;
- Vhr. - Az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével
kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X.21.) PM rendelet;
- Gt. - A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény;
- Ptk. - A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény;
- Art. - Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény;
- Szja. Tv. - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény;
- A II. kategóriájú játékterem üzemeltetésére alkalmas vendéglátó ipari üzletekről szóló
18/1995. (VII.21.) PM-IKM együttes rendelet.
- NAV tv. - A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény;
- NAV korm. rendelet - A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerkezetéről és egyes szervek
kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet.

