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1. AZ ONLINE SZERENCSEJÁTÉKOK SZABÁLYOZÁSA AZ EU-BAN: A KÖZELMÚLT 
FEJLEMÉNYEI ÉS A BELSŐ PIACOT ÉRINTŐ JELENLEGI KIHÍVÁSOK 

1.1. A konzultáció célja 

1.2. Online szerencsejátékok az EU-ban: a jelenlegi helyzet 

Kérdések: 

(1) Ismer-e olyan adatokat vagy tanulmányokat az EU online szerencsejáték-piacáról, 
amelyek segítséget nyújtanának az uniós és nemzeti szintű szakpolitikák 
kialakításában? Amennyiben igen, ezek az adatok vagy tanulmányok kiterjednek-e az 
uniós piacon engedéllyel rendelkező nem uniós üzemeltetőkre is? 

A legátfogóbb tanulmány ebben a témában a Zöld Könyvben is említett Svájci Jogösszehasonlító 
Kutató Intézet (Swiss  Institute of Comparative Law) által a belső piaci szerencsejáték 
szolgáltatásokról, 2006-ban készített tanulmány. Ugyanakkor a 2006-os kutatás az online 
szerencsejáték-piac és szabályozás dinamikus fejlődésére tekintettel már nem tekinthető teljes 
mértékben aktuálisnak. A szakpolitikák kialakításának előkészítése során természetesen kiemelt 
figyelemmel vagyunk az Európai Parlament bizottságai által készített jelentésekre, tanulmányokra 
is.1 

Az interneten természetesen elérhető számos más kutatás, amelyeknek egy részét azonban 
szerencsejáték-szervezők, vagy szövetségek megrendelésére folytatták le, így független 
adatforrásként kevésbé lehet ezeket figyelembe venni. 

Kiemelnénk, hogy a Szerencsejáték Szabályozók Európai Fóruma (Gambling Regulators European 
Forum, GREF), melynek EU-n kívüli tagjai is vannak, rendszeres időközönként (legalább évente) 
kérdőívek segítségével gyűjti össze a tagországok szerencsejáték szabályozására vonatkozó 
legfontosabb jellemzőket és piaci adatokat (ezek összesítésével a GREF információs-statisztikai 
munkacsoportja foglalkozik). A GREF játékfüggőséggel foglalkozó munkacsoportjának keretében 
belül a tagországok megosztják egymással a rendelkezésükre álló kutatási eredményeket, 
tanulmányokat, illetve a GREF munkacsoport is kérdőív segítségével 2005-ben Jelentést készített a 
tagországok játéfüggőséggel kapcsolatos eredményeiről, politikájukról, jövőbeli elképzeléseikről. A 
GREF eGambling munkacsoportja 2010-ben kérdőív segítségével gyűjtötte össze az online 
játékokat érintő tagállami szabályozási rendszereket és a folyamatban lévő, vagy tervezett 
változásokat. 2011-ben az eGambling munkacsoport a hatóságok közötti együttműködéssel 
összefüggő információmegosztás lehetőségeinek feltérképezése érdekében tett közzé kérdőívet. A 
szakpolitikák kialakításának előkészítése során hatóságunk rendszeresen támaszkodik a GREF 
honlapon elérhető adatokra, dokumentumokra. 

Fontos továbbá megemlíteni, az Ipsos Zrt. által 2010. évben publikált „Játékszenvedély és felelős 
játékszervezés” című, az állami tulajdonú Szerencsejáték Zrt. megbízásából készített kutatási 
jelentést. A tanulmány alapját képező kutatás során nem különböztették meg a válaszadásra 
felkínált lehetőségek között a legális és illegális játékokat; az online kaszinó, online póker, egyéb 
oline játék kategóriák mellett az összes szerencsejáték egyaránt szerepelt. 

                                                 
1 Schaldemose Report; Study of the Policy Department, Economic and Scientific Policy on Online Gambling focusing 
on integrity and a code of conduct for gambling (2008), illetve a közelmúltban közzétett Creutzmann-jelentéstervezet az 
online szerencsejátékokról a belső piacon 
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 (2) Ismer-e adatokat vagy tanulmányokat az online szerencsejáték-szolgáltatások fekete 
piacának jellegéről és méretéről? (Engedély nélküli üzemeltetők) 

A válasz az előzővel egyező. Érintőlegesen a Társadalomkutatási Intézet (TÁRKI) és az Image 
Factory által 2009. januárjában „A szerencse forgandó” címmel készített Társadalmi Klíma Riport 
foglalkozik a témával. 

Az interneten természetesen elérhető számos kutatás, amelyeknek egy részét azonban 
szerencsejáték-szervezők, vagy szövetségek megrendelésére folytatták le, így független 
adatforrásként kevésbé lehet ezeket figyelembe venni. Ezek között említést érdemes tenni az EGBA 
(European Gaming & Betting Association) és H2 Gambling Capital által közzétett piaci adatokról, 
előre jelzésekről. 

A magyarországi illegális online szerencsejáték piac méretéről az internetes számos becslés 
olvasható, hivatalos kutatásról, vagy adatbecslésről azonban nincs információnk. Egyes becslések 
szerint az online fogadóirodák 50-100 milliárdos forgalmat bonyolítanak le a magyar piacon és 
mintegy 500 000 főre tehető azoknak a száma, akik rendszeresen vagy időközönként játszanak 
online szerencsejátékot. 

(3) Amennyiben van, milyen a tapasztalata az egy vagy több tagállamban engedéllyel 
rendelkező EU-n belüli online szerencsejáték-üzemeltetőkkel és szolgáltatásaik más 
uniós tagállamban történő forgalmazásával és reklámozásával? Mi a véleménye a 
megfelelő piacokra és fogyasztóikra kifejtett hatásukról? 

A nemzetközi tapasztalatok szerint a szerencsejáték szervezői tevékenység legdinamikusabban 
fejlődő területe az online szektor. Napjainkban az Interneten több honlap található, melyek magyar 
játékosok által hozzáférhető módon – akár magyar nyelven is – fogadást, pókert, illetve egyéb 
szerencsejátékot ajánlanak. Jellemzően ezeket a honlapokat a hatályos magyar jogszabályok 
értelmében illegálisan működtetik, többségében külföldi székhelyű, azonosíthatatlan hátterű cégek. 
Az online szerencsejátékokra vonatkozó reklámok egyaránt nagy számban megtalálhatók a 
nyomtatott és az elektronikus médiában. 

Ezek a cégek – még abban az esetben is, ha esetleg egy másik uniós tagállam engedélyével bírnak –
törvénysértő módon végzik a tevékenységüket a Magyar Köztársaság területére irányulóan 
tekintettel arra, hogy a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény és a szerencsejáték szervezéséről 
szóló 1991. évi XXXIV. törvény (Szjtv.) értelmében szerencsejáték szervező tevékenység 
folytatásához - az e törvényben meghatározott kivétellel – a Nemzeti Adó- és Vámhatóság (a 
továbbiakban: NAV, illetve állami adóhatóság) engedélye szükséges. 

Az Interneten elérhető szerencsejátékok túlnyomó többsége a magyar jogszabályok szerint 
bukmékeri rendszerű fogadásnak vagy kaszinójátéknak minősül. Jelenleg Magyarországon 
kizárólag a Szerencsejáték Zrt. rendelkezik engedéllyel arra, hogy egyes játékait online módon 
szervezze, értékesítse. Bukmékeri rendszerű fogadás szervezésére kizárólag a Szerencsejáték Zrt. 
rendelkezik engedéllyel a www.szerencsejatek.hu oldalon, kaszinójáték online szervezését a 
jogszabályok nem teszik lehetővé, sőt, azt kifejezetten tiltják. 

Az illegális szervezők magyar nyelven is elérhetővé teszik kínálatukat és számos esetben előfordul, 
hogy magyar rendezésű sporteseményekre, bajnokságokra épülő fogadási lehetőségekkel célozzák a 
magyar játékosokat. 

A NAV engedélye nélkül a Magyar Köztársaság területén online szerencsejátékokat kínáló 
szolgáltatók agresszív piacszerző tevékenysége tapasztalható, melynek fontos része az intenzív 
reklámkampány nem csak különféle internetes honlapokon, hanem az írott és a nem írott médiában 
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egyaránt. Az illegális szervezők jellemzően ismert közéleti személyiségek közreműködésével 
reklámoznak. Noha a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a NAV engedélyének hiányában történő, 
ezért jogszabályba ütköző szerencsejáték-szervezés reklámozását rendszeresen bírsággal 
szankcionálja, az illegális szervezők magyarországi jelenléte inkább erősödni látszik. 

Az illegális szervezők játékkínálata és bónusz-rendszerei jellemzően a fogyasztás ösztönzésére 
irányulnak, nem érdekük a túlzott játék megakadályozása. Ezen cégek ráadásul jellemzően 
adóparadicsomban kerültek bejegyzésre, így nem terhelik őket a magyar szerencsejáték-szervező 
társaságokat terhelő játék-, személyi jövedelemadó és társasági adó terhek. 

A fentiek miatt a NAV engedélyének birtokában, a felelős játékszervezői minősítéssel rendelkező, 
valamint mérsékelt reklámtevékenységet folytató Szerencsejáték Zrt. jelentős versenyhátrányt 
szenved az illegális szerencsejáték-szervezőkkel szemben. 

Fontos továbbá hangsúlyozni, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 204. § 
(1) bekezdése szerint  bírósági úton nem lehet érvényesíteni a játékból vagy fogadásból eredő 
követeléseket, kivéve ha a játékot vagy fogadást állami engedély alapján bonyolítják le. Ebből 
következően a nem engedélyezett, külföldi szervező ajánlatának elfogadása kizárólag a játékos saját 
kockázatára történik. Amennyiben a játékost bármilyen jogsérelem éri (pl. elért nyereményét nem 
kapja kézhez) a magyar hatóságok nem tudnak fellépni a szervezővel szemben, továbbá az illegális 
szerencsejátékban való részvétel magyar bíróság útján sem peresíthető, sok esetben pedig már a 
szervezővel való kapcsolatfelvétel is lehetetlenné válik elérhetőség közzétételének hiányában. A 
gyakorlatban az illegális szerencsejáték szervezők nem biztosítanak jogorvoslati lehetőséget a 
külföldi játékosok számára, amennyiben igen, a magyar játékos számára igen körülményes pl. egy 
barbadosi bíróság előtt érvényesítenie követelését. 

Az illegális online szerencsejátékokban történő részvétel jogi körülményeiről és kockázatairól a 
Pénzügyminisztérium, a Szociális és Családügyi Minisztérium, az állami adóhatóság és a Nemzeti 
Fogyasztóvédelmi Hatóság 2009 márciusában internetes tájékoztatót tett közzé. Azonban továbbra 
is tapasztalható, hogy az utóbbi időben megszaporodott az online szerencsejátékok kapcsán 
bejelentett játékosi panaszok száma. 

Az illegális szervezés jelenléte miatt a fogyasztókra gyakorolt hatás tekintetében a könnyű 
hozzáférhetőség révén a szerencsejáték-szenvedélybetegség kialakulásának rizikófaktora jóval 
magasabbá válik. A Magyarországon jelenleg engedélyezett és a Szerencsejáték Zrt. által 
lebonyolított „online” játékok döntő többsége esetében (kivétel a Tippmax bukmékeri sportfogadás) 
nem „valódi” online játékokról van szó, hanem egy játékmódról: a Szerencsejáték Zrt. lehetőséget 
biztosít arra, hogy bizonyos szerencsejátékok esetében a megfogadni kívánt tippeket a játékos az 
internetes fogadási rendszeren keresztül adhassa meg. Az online játékok ezen csoportja 
nyilvánvalóan kisebb veszélyt jelent a szerencsejáték-szenvedélybetegség kialakulása. 

(4) Amennyiben van, milyen a tapasztalata azokkal az engedéllyel rendelkező nem uniós 
online szerencsejáték-üzemeltetőkkel, akik szolgáltatásaikat uniós tagállamokban 
nyújtják és reklámozzák? Mi a véleménye az uniós piacra és a fogyasztókra kifejtett 
hatásukról? 

Számottevő különbség az uniós vagy unión kívüli ország engedélyével működő szervezők között 
nincsen. Mindkét esetben megállapítható, hogy ezek a társaságok Magyarországra irányulóan a 
NAV engedélye nélkül, a magyar jogszabályok figyelmen kívül hagyásával végzik 
tevékenységüket.  
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(5) Amennyiben léteznek, véleménye szerint mely jogi és/vagy gyakorlati problémák 
merülnek fel a nemzeti bíróságok és az Európai Bíróság joggyakorlatában az online 
szerencsejátékok területén? Vannak-e problémák a jogbiztonsággal kapcsolatban az 
ilyen szolgáltatások nemzeti és/vagy uniós piacán? 

Az Szjtv. 1.§-ának (4)-(5) bekezdései alapján a Magyar Köztársaság területéről hírközlő eszközök 
és rendszerek által részvételi jogosultságot biztosító szerencsejáték szervezési tevékenység 
kizárólag az Szjtv. előírásainak megfelelően folytatható. A hírközlő eszközök és rendszerek által 
szervezett szerencsejátékban való részvételre ajánlatok közzétételéhez az állami adóhatóság 
engedélye szükséges. 

Fontos hangsúlyozni, hogy a fenti előírás minden olyan – akár külföldről, vagy belföldről 
üzemeltetett - honlapra vonatkozik, amely a Magyar Köztársaság területén biztosít részvételi 
jogosultságot a szerencsejátékokban. 

Az Szjtv. 2. § (2) bekezdése szerint szerencsejáték szervező tevékenység folytatásához – az e 
törvényben meghatározott kivételekkel – az állami adóhatóság engedélye szükséges. Az Szjtv. 2. §-
ának (7) bekezdése értelmében nem folytatható belföldön vagy külföldön szervezett 
szerencsejátékban való részvételre Magyarországon értékesítési, szervező, közvetítő tevékenység, 
ha a szerencsejáték szervezésére az állami adóhatóság nem adott engedélyt. 

Az Szjtv. 37. § 14. pontja szerint tiltott szerencsejáték az Szjtv. szerint engedélyköteles 
szerencsejáték, amelyet az állami adóhatóság engedélye nélkül szerveznek. 

Az Európai Unió Bírósága több döntést hozott a tagállami szerencsejáték-szabályozás uniós joggal 
való összhangjával összefüggésben. A Bíróság ítéletei alapján az általános elvek szerint a 
szerencsejáték-szolgáltatások esetében is biztosítani kell azok szabad áramlását (EUM Szerződés 
56. Cikke), a Bíróság joggyakorlata szerint azonban kivételes szabályként lehetnek olyan közérdekű 
indokok, melyek alapján a tagállamok korlátozhatják, vagy kizárhatják a szerencsejáték-szolgáltatás 
gyakorlását. Ezeknek a nemzeti korlátozó intézkedéseknek megkülönböztetéstől mentesnek, 
valamint a közérdekkel kapcsolatos kényszerítő okon (közérdek, közbiztonság, fogyasztóvédelem, 
csalás visszaszorítása, szociális egyensúly veszélyeztetésének megelőzése, stb.) alapulónak, 
szükségesnek és arányosnak kell lenniük. Az erkölcsi, vallási vagy kulturális sajátosságok, valamint 
a szerencsejátékoknak és a fogadásoknak a társadalomra és az egyénre nézve erkölcsi vagy anyagi 
szempontból egyaránt káros következményei szintén alkalmasak lehetnek annak igazolására, hogy a 
nemzeti hatóságok mérlegelési jogkörrel rendelkezzenek a fogyasztók, illetve a szociális rend 
védelmével kapcsolatos követelmények megállapítása terén. 

Emellett a szerencsejáték szolgáltatás a szolgáltatások belső piaci szabad áramlását szabályozó 
2006/123/EC irányelv hatálya alól kifejezetten ki lett véve. 

Mivel nincs közösségi harmonizáció, a különböző tagállamok által kiállított engedélyek kölcsönös 
elismerésének kötelezettsége nem merül fel, a korlátozások kapcsán a tagállamok saját 
értékrendjüknek megfelelően ítélhetik meg az érintett érdekek védelméből eredő követelményeket. 

A fentieket az Európai Bíróság is megerősítette többek között a Markus Stoß ügyben: 

„A mérlegelési mozgástérre, valamint a közösségi harmonizáció e területén fennálló hiányára 
tekintettel a különböző tagállamok által kiállított engedélyek kölcsönös elismerésének a 
kötelezettsége az uniós jog jelenlegi állása szerint nem állhat fenn. 
Következésképpen minden tagállamnak jogában áll, hogy valamennyi érdekelt piaci szereplő arra 
vonatkozó lehetőségét, hogy a területén a fogyasztóknak szerencsejátékot kínáljon, a saját illetékes 
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hatóságai által kiállított engedély megszerzésétől tegye függővé, anélkül, hogy ennek akadályát 
képezné, hogy az adott piaci szereplő már rendelkezik más tagállamban kiállított engedéllyel.” 
 
Álláspontunk szerin a közösségi jog és annak a Bíróság által kialakított értelmezése alapján 
egyértelműen, hogy a szerencsejáték területén a szubszidiaritás elve érvényesül és szerencsejáték 
szervezésének meghatározott feltételekkel történő korlátozására a tagállamoknak lehetősége van. 
Ezen jogértelmezést a magyar bíróságok sem vonták kétségbe. Ezen a téren azonban mindenképp 
problémaként merül fel, hogy az Európai Bíróság döntéseit – a szerencsejáték szervezők 
hajlamosak teljesen más megközelítésben értelmezni, s az egyes ítéletekből kiragadott mondatokra 
saját álláspontjuk alátámasztásául hivatkoznak. Úgy tűnik, hogy az érintettek által nem valósult meg 
az Európai Bíróság ítéleteinek egységes értelmezése, s ennek következtében visszatérően nemzeti 
bíróság előtt igyekeznek a hatóságok döntéseit megtámadni. A jogbizonytalanság ezen a téren a 
pereskedésből adódóan mindkét fél számára idő- és költségigényes. 
 
Uniós szintén a legjellemzőbb jogbizonytalanságot az okozza, hogy egyes tagállamok – szembe 
menve a közösségi szabályozással – továbbra sem fogadják el ezen a téren a szubszidiaritás elvének 
érvényesülését. A máltai hatóságok példának okáért – noha nem hivatalosan várják el a máltai 
engedélyek elismerését más tagállamoktól – a gyakorlatban olyan szerencsejáték szervezésére 
jogosító engedélyeket állítanak ki a területükön bejegyzett társaságoknak, amelyek birtokában azok 
Málta területén kívül – a társaság és a máltai hatóságok meglátása szerint – mindenhol Európában 
jogosultak szerencsejátékokat kínálni. A gyakorlatban ez azt eredményezi, hogy Málta egész 
Európára adja ki a szervezői engedélyeket, Málta területét azonban kivételként jelöli meg. A 
példaként említett tagállam emellett az engedélyezési-adminisztratív eljárások duplikációjának 
elkerülésének szükségességére hivatkozik. Nem vonjuk kétségbe természetesen, hogy a piac 
megnyitását választó tagállamoknak érdekében állhat, hogy a más tagállam által már lefolytatott 
engedélyezési eljárások egyes részelemeit figyelembe vegyék saját eljárásuk során, ilyen elismerési 
kötelezettsége azonban nincs a tagállamoknak, szerencsejáték ügyben született bírósági ítéletekből 
ilyen kötelezettséget álláspontunk szerint nem lehet levezetni. 
 
Egyebekben a Bizottság jogsértési eljárást kezdeményezett tíz tagállam, köztük Magyarország ellen, 
annak tisztázása érdekében, hogy az online szerencsejáték szolgáltatások határokon átnyúló 
működtetését korlátozó nemzeti intézkedések összhangban állnak-e a közösségi joggal.  
 
 

(6) Ön szerint az online szerencsejáték-szolgáltatásokra alkalmazandó létező nemzeti és 
másodlagos uniós jogszabályok megfelelően szabályozzák e szolgáltatásokat? Ön 
szerint biztosított a tagállamoknak az e területen kitűzött közérdekű céljai, illetve a 
hatályos nemzeti intézkedések és/vagy az online szerencsejáték-szolgáltatásokat 
kínáló köz- vagy magánüzemeltetők tényleges magatartása közötti 
összhang/következetesség? 

Korábban hivatkozottak alapján az Szjtv. értelmében a Magyar Köztársaság területéről hírközlő 
eszközök és rendszerek által részvételi jogosultságot biztosító szerencsejáték szervezési 
tevékenység kizárólag az Szjtv. előírásainak megfelelően folytatható. A hírközlő eszközök és 
rendszerek által szervezett szerencsejátékban való részvételre ajánlatok közzétételéhez az állami 
adóhatóság engedélye szükséges. 

Az Szjtv. általános jelleggel mondja ki, hogy szerencsejáték szervező tevékenység folytatásához – 
az e törvényben meghatározott kivételekkel (tombola játékok) – az állami adóhatóság engedélye 
szükséges. Az Szjtv. rendelkezése értelmében nem folytatható belföldön vagy külföldön szervezett 
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szerencsejátékban való részvételre Magyarországon értékesítési, szervező, közvetítő tevékenység, 
ha a szerencsejáték szervezésére az állami adóhatóság nem adott engedélyt. 

A fenti szabályozás egységes és hátrányos megkülönböztetéstől mentes szabályozást tartalmaz a 
hírközlő eszköz és rendszer által szervezett szerencsejátékokra. 

Az Szjtv. előírásai alapján a Magyar Köztársaság területén internetes szerencsejáték szervezésére 
kizárólag a teljes mértékben állami tulajdonú Szerencsejáték Zrt., mint állami játékszervező 
rendelkezik az állami adóhatóság engedélyével. A szigorúan szabályozott állami játékszervezőt a 
felügyeleti szerv rendszeresen és alaposan ellenőrzi, mely tényezők elegendő biztosítékot jelentenek 
arra nézve, hogy a szervező magatartása és piaci döntései összhangban álljanak a tagállamoknak a 
területen kitűzött közérdekű céljaival, illetve a hatályos magyar intézkedésekkel. 

A hatályos magyar szabályozás olyan szempontrendszert és garanciákat tartalmaz, amely a 
szerencsejátékok engedélyezése és ellenőrzése körében egyaránt megfogalmazzák az államnak a 
szerencsejáték szervezővel, a tevékenységgel és annak ellenőrizhetőségével szemben támasztott 
speciális igényeit. Ezeknek az igényeknek egy nem az adott tagállamban kiadott engedély alapján 
szerencsejátékot szervező gazdasági társaság a jogalkotó által elvárt módon nyilvánvalóan nem tud 
megfelelni, ezek a szempontok teljes körűen csak a szerencsejáték szervezői tevékenység 
engedélyezése iránti kérelemre indított hatósági eljárásban érvényesíthetők.  

Az Európai Bíróság gyakorlata szerint az a tagállami szabályozás, amely a más tagállamban 
letelepedett szolgáltatásnyújtók részére megtiltja, hogy az érintett tagállam területén az interneten 
szolgáltatásokat kínáljanak, a szolgáltatásnyújtás szabadsága korlátozásának minősül, mely csak 
akkor fogadható el, ha az igazolható valamilyen közérdeken alapuló kényszerítő indokkal és nem 
idéz elő hátrányos megkülönböztetést, valamint a célkitűzés megvalósítására alkalmas és nem 
haladja meg a cél eléréséhez szükséges mértéket. A szerencsejátékhoz kapcsolódó 
bűncselekmények, illetve adócsalás elleni küzdelem olyan nyomós közérdeknek minősülhet, amely 
igazolhatja a szerencsejáték ágazatba tartozó szolgáltatások kínálására feljogosított gazdasági 
szereplőket érintő korlátozásokat. Az online szerencsejáték-szolgáltatásokat a honosságuk szerinti 
államban jogszerűen nyújtó gazdasági társaságok, melyre vonatkoznak a honosságuk szerinti 
tagállamban érvényes jogi feltételek és a tagállam illetékes hatóságai által végzett ellenőrzések, nem 
tekinthetőek a társaságok honosságától eltérő tagállamok fogyasztóinak szempontjából a 
szerencsejátékokhoz kapcsolódó adócsalás és egyéb bűncselekmények veszélyével szembeni 
védelem elleni hatékony és megfelelő biztosítékainak, tekintettel azokra a nehézségekre, 
amelyekkel a letelepedés helye szerinti tagállam hatóságai a gazdasági szereplők tulajdonságainak 
és szakmai feddhetetlenségének értékelése során szembesülhetnek. Erre tekintettel az ilyen jellegű, 
szükséges, arányos és diszkriminációmentes, az előbbiekben említett közérdek biztosítására, illetve 
ennek fenntartására irányuló tagállami korlátozás megítélésünk szerint összhangban áll az uniós 
jogszabályokkal. Egyebekben jelenleg is folyamatban van egy átfogó, nemzeti szerencsejáték 
stratégia kidolgozása; azonban a jövőbeli magyar szabályozás iránya az online szerencsejátékok 
tekintetében még nem ismert. 

Uniós szinten a szerencsejáték szolgáltatásokra alkalmazandó az EUM Szerződés (56. Cikk), 
azonban a szolgáltatási irányelv és az elektronikus kereskedelemről szóló irányelv hatálya alól a 
szerencsejátékok kifejezetten ki lettek véve. Ágazat-specifikus másodlagos uniós szabályozás a 
szerencsejátékokra nem létezik. A korábbi kérdés kapcsán kifejtésre került, hogy az érintett 
szereplők eltérő jogértelmezése és a hozzáállásbeli különbségek miatt a nemzeti intézkedések 
tartalma, célja és az illegális online szerencsejáték-szolgáltatók tényleges magatartása között egyes 
területeken hiányzik az összhang. 
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2. A JELEN KONZULTÁCIÓVAL ÖSSZEFÜGGŐ ALAPVETŐ SZAKPOLITIKAI KÉRDÉSEK 

2.1. Az online szerencsejáték-szolgáltatások meghatározása és felépítése  

(7) Miben tér el a fenti online szerencsejáték-szolgáltatások meghatározása a nemzeti 
szintű meghatározásoktól? 

A hatályos szabályozásban az online szerencsejáték-szolgáltatás fogalma expressis verbis nem 
került meghatározásra. A szerencsejáték, valamint a hírközlő eszköz és rendszer fogalmát azonban 
az Szjtv. tartalmazza. Ezek szerint a törvény egyértelmű meghatározatást ad arra, hogy mi minősül 
hírközlő eszköz és rendszer útján szervezett szerencsejátéknak és ezek milyen feltételekkel 
szervezhetők: 

Szerencsejáték 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 Magyar Köztársaság területéről hírközlő eszköz és rendszer által részvételi jogosultságot 
biztosító szerencsejáték szervezési tevékenység kizárólag e törvény előírásainak megfelelően 
folytatható. 

Hírközlő eszköz és rendszer: bármely olyan eszköz és rendszer, amelynek alkalmazásával a játékos 
a törvény hatálya alá tartozó játékokban részvételi jogosultságot keletkeztető nyilatkozatot vagy 
cselekményt tehet. Ilyen különösen a címzett vagy címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a 
sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlapja, a katalógus, a telefon, az automata 
hívókészülék, a rádió, a videotelefon, a videotex (mikroszámítógép-képernyővel) billentyűzettel 
vagy érintőképernyővel, az Internet, az elektronikus levél (e-mail), a távmásoló (telefax) és 
televízió. 

Sorsjáték hírközlő eszköz és rendszer útján nem szervezhető. Játékkaszinó hírközlő eszköz és 
rendszer útján nem működtethető. A játékkaszinó működtetése során kaszinójáték hírközlő eszköz 
és rendszer útján nem folytatható. Kártyajáték hírközlő eszköz és rendszer útján nem szervezhető. 

Álláspontunk szerint a hatályos magyar szabályzás egyértelműbb és részletezőbb meghatározását 
nyújtja a hírközlő eszköz és rendszer útján szervezett szerencsejátékoknak, mint a Bizottság által 
javasolt definíció az online szerencsejátékokra.    

(8) A média által kínált szerencsejáték-szolgáltatásokat nemzeti szintű szerencsejátéknak 
tekintik? Van-e megkülönböztetés a promóciós játékok és a szerencsejáték között? 

A magyar szabályozás szerint szerencsejáték 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. 

Tehát kizárólag azon játékok minősülnek szerencsejátéknak, amelyekben mindhárom tényállási 
elem megvalósul: tétfizetés, nyeremény és a véletlen túlnyomó szerepe. 

A promóciós játékokban jellemzően hiányzik a tétfizetés eleme, ezért ezek nem minősülnek 
szerencsejátékoknak. Az ajándéksorsolások a promóciós játékok speciális formái: aki rendszeresen, 
saját nevében áruk, szolgáltatások értékesítését végzi, engedély nélkül rendezhet és bonyolíthat le 
vásárlással vagy szolgáltatás igénybevételével egybekötött ajándéksorsolásos akciót, amelyben a 
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vásárlónak a meghatározott értékű, mennyiségű vagy fajtájú áru megvételekor vagy szolgáltatás 
igénybevételekor kapott sorsjegy nyilvános kihúzása esetén áru vagy szolgáltatás formájában 
nyereményt kell adni. Az ajándéksorsolás – noha nem minősül szerencsejátéknak – az Szjtv. hatálya 
alá tartozik és annak szervezését előzetesen be kell jelenteni a NAV-nak. Ajándéksorsolást azonban 
hírközlési eszköz és rendszer útján nem lehet szervezni.  

A promóciós játékok tehát jellemzően nem minősülnek szerencsejátéknak és a bejelentés-köteles 
ajándéksorsolások kivételével nem is tartoznak az Szjtv. hatálya alá. 

A Zöld Könyv vonatkozó részéből nem derül ki, hogy a Bizottság mit ért média által kínált 
szerencsejáték-szolgáltatásnak. Magyarországon a médiában leggyakrabban olyan játékokat 
szerveznek, amelyekben a tétfizetés és nyereményosztás eleme megvalósul, a nyerés vagy a vesztés 
azonban részben, vagy túlnyomó részben nem a véletlentől, hanem a játékos tudásától, ügyességétől 
függ. A NAV minden egyes média játék esetében egyedileg vizsgálja meg, hogy a nyerés, vagy a 
vesztés kizárólag, vagy túlnyomó részt a véletlentől függ és ennek vizsgálata eredményeként 
minősíti a játékot szerencsejátéknak, vagy sem. Ha a média által kínált játékban a véletlen szerepe 
kizárólagos, vagy túlnyomó, a tevékenység engedély nélküli szerencsejáték-szervezésnek minősül 
és ezért a NAV által szankcionálható, a szervező szabálysértést, illetve rendszeres szervezés esetén 
bűncselekményt követ el. A NAV több esetben folytatott le eljárást, szankcionálta a játék 
szervezőjét. 

(9) A határokon átnyúló online szerencsejáték-szolgáltatásokat a szerencsejátékokra 
kijelölt, engedéllyel rendelkező helyszínen kínálják (pl. kaszinókban, játéktermekben 
vagy fogadóirodákban) nemzeti szinten? 

Játékkaszinó hírközlő eszköz és rendszer útján nem működtethető. A játékkaszinó működtetése 
során kaszinójáték hírközlő eszköz és rendszer útján nem folytatható. Kártyajáték hírközlő eszköz 
és rendszer útján nem szervezhető. A játéktermek online szolgáltatást szintén nem nyújthatnak. 

Magyarországon a NAV engedélyének a birtokában csak az állami játékszervező, a Szerencsejáték 
Zrt. rendelkezik online szerencsejáték forgalmazási joggal. A Szerencsejáték Zrt., azonban 
határokon átnyúló szerencsejáték szolgáltatásokat egyáltalán nem nyújt. Meglátásunk szerint a 
NAV határon átnyúló online szerencsejáték szolgáltatásra nem is adhat ki engedélyt, ez a közösségi 
jogot, a tagállamok érdekeit és szuverenitását, valamint a szubszidiaritás elvét sértené. A NAV 
engedélye minden esetben csak a Magyar Köztársaság területén való játékszervezésre szól, hiszen 
az engedélyező hatóság joghatósága a Magyar Köztársaság területére terjed ki.  

(10) Mik az online szerencsejáték-szolgáltatások engedélyezésével összefüggő különböző 
nemzeti rendszerek és gyakorlatok együttes uniós jelenlétének legfontosabb előnyei és 
nehézségei? 

A nemzeti rendszerek és gyakorlatok jelenlétéből adódó legfontosabb nehézség, hogy a 
jogharmonizáció hiánya miatt az érdekelt felelek és egyes tagállamok esetenként igen eltérően 
értelmezik a közösségi jogot és a Bíróság ítéleteinek tartalmát. Korábban már említésre került, hogy 
a szubszidiaritás és a szuverenítás elvét a gyakorlatban nem minden tagállam fogadja el. Ezen az 
alapon az egyik tagállamban engedélyt szerzett egyes szervezők azt feltételezik, hogy ezen 
engedélyük, illetve a már lefolytatott engedélyezési eljárás alapján jogszerűen kínálhatnak más 
tagállam területén online szerencsejátékokat. Az illegális szolgáltatók alapvetően nem igyekeznek 
megfelelni a fogyasztók lakóhelye szerinti tagállam jogszabályainak. 

A NAV engedélyének hiányában szolgáltató szervezők a hazai hatóságok által nem ellenőrizhetőek, 
ugyanakkor a játékfüggőséggel, a fiatalkorúak részvételével, a csalással, pénzmosással és a 
sportmérkőzések eredményének befolyásolásával szemben az állam felelőssége, hogy védje a 
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fogyasztókat. A jelenlegi helyzet a játékosok, az engedély birtokában szerencsejáték-szervezést 
folytató hazai társaságok, illetve az állam piacfelügyeleti érdekeit, továbbá az állam biztonságos 
játékok elérhetősége iránti felelősségét nem szolgálja.  

Az illegális online szerencsejáték-szervezés esetén nem valósul meg a szigorú állami felügyelet, a 
szabályozott piacra lépés feltételeinek a biztosítása, a hatékony ellenőrzési rendszer, a 
jogkövetkezmények alkalmazhatósága. 

További nehézség, hogy a harmonizáció hiánya miatt az illegálisan tevékenykedő szervezők nem 
fizetik meg a fogyasztó lakóhelye szerinti tagállam jogszabálya szerint előírt közterheket és ezáltal 
a pl. a sportfogadások tekintetében a bevételek semmilyen százaléka sem folyik vissza a 
sportszervezetek számára. A hazai szabályozás értelmében az ötöslottó szerencsejáték 
játékadójának 50%-át a Nemzeti Kulturális Alapba bevételi forrását jelenti. A sorsolásos 
szerencsejátékok játékadójának tizenkét százalékát, a bukmékeri rendszerű fogadások játékadójának 
ötven százalékát, valamint a sportfogadás (TOTÓ) játékadójának 100%-át a sport támogatására kell 
fordítani. Mindezek alapján a sportszervezetek számára a szerencsejátékok által termelt bevételek 
igen lényeges anyagi forrást jelentenek. 

A nemzeti engedélyezési rendszerek előnye ugyanakkor, hogy a tagállami szabályozás az adott 
tagállam kulturális, szociális és társadalmi sajátosságainak megfelelően tudja érvényre juttatni az 
állam azon érdekét, hogy a függősséggel és a csalással szemben védje a fogyasztókat, a pénzmosás 
és egyéb pénzügyi bűncselekmények, valamint a bundázás elkövetésének megelőzése és a közrend 
fenntartása érdekében fellépjen. Az Európai Bíróság bizonyos feltételekkel elismerte a 
szolgáltatásnyújtás szabadságát érintő korlátozásokat és ennek alapján valamennyi tagállam 
differenciáltan tudja érvényesíteni a korlátozásokat az egyes szerencsejátékokat érintően. A 
különféle tagállami szabályozások hatékonyan védik meg a kulturális alapokon nyugvó támogatási 
struktúrákat, amelyek a sporttevékenységeket és egyéb társadalmi ügyeket, valamint civil 
társadalmi szükségleteket finanszíroznak. 

Mivel az online szerencsejáték – az egyszerű hozzáférhetőség, a gyors lefolyás, a széleskörű 
játékkínálat és a mérsékelt társadalmi ellenőrzés miatt – a szenvedélybetegség kialakulása terén 
több kockázati tényezőt is magában foglal, alapvető fontosságú, hogy a fogyasztó lakóhelye szerinti 
tagállam a konkrét tagállami tapasztalatok és specialitások alapján ténylegesen ellenőrizhesse, 
korlátozhassa és felügyelhesse a területén nyújtott szerencsejáték-szolgáltatásokat. A kockázatok a 
közérdeket érintően is fennállnak, a sportfogadások tekintetében pedig a bundázás és egyes 
sportmérkőzések tekintetében az összejátszás, az ellenfogadás hátrányos kihatással van a sport és a 
sportfogadás tisztaságára. 

A szubszidiaritás elvén nyugvó tagállami szabályozások előnye akkor is meghatározó, ha az adott 
tagállam esetleg az online piac megnyitása mellett dönt. 

2.2. Az online szerencsejáték-szolgáltatók által nyújtott és/vagy használt kapcsolódó 
szolgáltatások 

(11) A fent említett kategóriákra összpontosítva hogyan szabályozzák (az online) 
szerencsejáték-szolgáltatásokra vonatkozó kereskedelmi tájékoztatást nemzeti 
szinten? Vannak konkrét problémák az ilyen határokon átnyúló kereskedelmi 
tájékoztatással kapcsolatban? 

A gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.) alapján 
tilos az olyan áru (szolgáltatás) reklámja, amelynek előállítása vagy forgalmazása jogszabályba 
ütközik. 
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Az Szjtv. szerint tiltott szerencsejáték az engedélyköteles szerencsejáték, amelyet az állami 
adóhatóság engedélye nélkül szerveznek. Mivel szerencsejátékok a Magyar Köztársaság területén 
csak a NAV engedélyének birtokában lehet szervezni, illetve kínálni, minden olyan reklám, amely a 
NAV engedélyének hiányában a Magyar Köztársaság területén elérhető szerencsejáték-szervezést 
promotál, jogszabályba ütközik. A reklámtilalom tehát állampolgárság, letelepedés helye szerint 
nem alkalmaz hátrányos megkülönböztetést, ugyanazok a szabályok vonatkoznak a belföldi és 
külföldi szerencsejáték-szervezőkre. A reklámtilalom megsértése esetén a Nemzeti 
Fogyasztóvédelmi Hatóság bírságot jogosult kiszabni a reklámozó és a reklám közzétevőjével 
szemben is. Erre számos esetben sor is került, a nem engedélyezett szerencsejátékok hirdetéseinek 
ellenőrzése kiemelt vizsgálati szempontként szerepelt a fogyasztóvédelmi hatóság 2010-es 
reklámfelügyeleti tevékenységében. 

A fenti reklámtilalom kiterjed a televíziós, a nyomtatott sajtóban történő, az online kereskedelmi 
reklámra, az eladásösztönzésre és a direkt marketingre egyaránt. A fentiken felül az egyes 
kategóriákat érintő részletes szabályozás nincs. A szponzori megállapodások tekintetében a hazai 
szabályozás tiltást, vagy korlátozást nem tartalmaz. 

A NAV által engedélyezett szerencsejáték-szervezés reklámozása szintén korlátozást nyer, 
tekintettel arra, hogy a Grt. alapján tilos a gyermek-, illetve fiatalkorúak szerencsejátékban való 
részvételére felszólító reklám, valamint tilos közzétenni szerencsejátékhoz kapcsolódó reklámot 
olyan sajtótermékben, amely alapvetően gyermek-, illetve fiatalkorúakhoz szól. 

Az online (nem határon átnyúló) szerencsejátékok hazai kínálatára engedély birtokában jogosult 
állami tulajdonú Szerencsejáték Zrt. 2009-ben megkapta az Európai Lottószövetség (European 
Lotteries, EL) felelős játékszervezői minősítését. Az állami játékszervező a minősítéssel 
összhangban reklám- és marketing tevékenysége során az alábbi szempontrendszer figyelembe 
vételével jár el: 
- a társadalmilag sérülékeny csoportokat el kell kerülni (pl. kiskorúak, problémás játékosok) 
- olyan tartalmakat ki kell zárni, amelyek elve az egyén pénzszerzési vágyára építenek, 
- nem sugallható az, hogy a szerencsejáték a munka alternatívája, 
- nem ajánlható irreális hűségjutalom („több játékkal többet nyerni” ígérete) 
- nem lehet együttműködni olyan vállalkozással, illetve annak linkje nem ajánlható fel, amely gyors 
kölcsönöket ígér és az azonnal szerencsejátékra fordítható. 
Általában elmondható, hogy az állami játékszervező tisztességes reklámot folytat, a játékokkal 
kapcsolatban pontos tájékoztatást nyújt, reális képet ad a nyerési esélyekről, nem sugallja, hogy a 
szerencsejáték lehetőséget nyújt a könnyű meggazdagodásra. Nem célozza a sérülékeny társadalmi 
csoportokat és nem ösztönzi a játékosokat anyagi lehetőségeiket meghaladó költekezésre. 

A fentiekkel szemben a tapasztalatok azt mutatják, hogy a Magyarországon engedély nélkül 
szerencsejátékot kínáló szervezők igen agresszív reklám- és marketingkampányt folytatnak. Az írott 
és elektronikus médiában, internetes linkeken, direkt marketing stb. útján számos reklámkampányt 
folytatnak, promóciókat szerveznek, falysúlyos játékösztönző bónuszrendszerekkel operálnak, a 
reklámokban gyakran közismert emberek, közszereplők szerepelnek, ezzel is azt sugallva, hogy a 
társadalmi elismertség, jólét kialakulásában a szerencsejátékoknak fontos szerepe lehet. 

Az engedély nélküli szerencsejátékra vonatkozó hirdetésekkel kapcsolatos további aggály, hogy az 
illegális játékok kereskedelmi hirdetései gyakran nagy példányszámú országos napilapok, illetve 
országos vételkörzetű televíziós csatornák sugározzák, mely hirdetéseket olvasva/látva a fogyasztók 
a jogi szabályozás pontos ismeretének hiányában azt feltételezik, hogy az adott játék legális, így az 
abban való részvétel is biztonságos. Amennyiben hatóságunk tudomására jut ilyen jellegű 
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kereskedelmi hirdetés, arról minden esetben értesítjük a reklám-felügyeleti hatósági jogkörrel 
rendelkező illetékes fogyasztóvédelmi hatóságot. 

 (12) Vannak az online szerencsejáték-szolgáltatások fizetési rendszerére vonatkozó 
konkrét nemzeti szabályozások? Milyennek értékeli azokat? 

A hatályos magyar szabályozás az online szerencsejáték-szolgáltatások fizetési rendszerére 
vonatkozóan nem tartalmaz jogszabályi előírást. A Szerencsejáték Zrt. online játékmódban elérhető 
játékaiban a különböző fizetési módokra (belső egyenleg feltöltése) vonatkozó szabályokat az adott 
játék játékterve határozza meg. (A Szerencsejáték Zrt. interneten is játszható játékainál fontos 
szerepe van a játékos magyarországi bankszámlájának, követelmény a bankszámla megadása, ahová 
a nyeremény utalása történik.) 

(13) A játékosok számlái a jogérvényesítés és a játékosok védelme szempontjából 
szükséges követelményként jelennek meg? 

A játéktervi rendelkezések szerint minden regisztrált felhasználó számára egy egységesen kezelt 
belső egyenleget hoz létre a játékszervező, melyet a fogadó csak a szervező szerencsejátékaira 
használhat fel. A belső egyenleg a következő rész-egyenlegekből áll össze: bónusz-egyenleg (a 
fogadásszervező által jóváírt különböző összegek automatikusan ezen a részegyenlegen íródnak 
jóvá; az egyenlegre összeget a fogadó nem, kizárólag a fogadást szervező írhat jóvá), feltételes tét-
egyenleg (bizonyos bónusz-akcióban részt vevő fogadó elkülönített egyenlege), befizetett egyenleg 
(a fogadó által befizetett pénzösszegek automatikusan ezen a rész-egyenlegen íródnak jóvá), 
kisnyeremény egyenleg (a fogadó kisnyereményei automatikusan ezen a rész egyenlegen kerülnek 
jóváírásra). Továbbá a fogadó nagynyereményei nem íródnak jóvá a belső egyenlegen, a rendszer a 
fogadót csak a nyeremény elérésének tényéről tájékoztatja, a fogadó nagynyereményéhez kizárólag 
nyereményigénylési folyamat útján juthat hozzá, melynek során igazolja személyazonosságát. 

Egyebekben a játékosi érdekérvényesítés körében az óvás, felszólamlás szabályait rögzítik az online 
játékmódban elérhető játékok játéktervei.  

(14) Milyen nemzeti szabályok és gyakorlatok vonatkoznak az ügyfelek ellenőrzésére, 
illetve azoknak az online szerencsejáték-szolgáltatásokra történő alkalmazására és ezek 
összhangban vannak-e az adatvédelmi szabályokkal is? Milyennek értékeli azokat? Vannak-e 
az ügyfél ellenőrzésével kapcsolatos konkrét problémák határokon átnyúló összefüggésben? 

A fogadási rendszerekben történő fogadáshoz a fogadóknak regisztrálniuk kell magukat. A 
rendszerbe csak 18. életévét betöltött, magyarországi állandó lakhellyel rendelkező személy 
regisztrálhat. Minden regisztrált felhasználó számára egy egységesen kezelt belső egyenleget hoz 
létre a játékszervező, melyet a fogadó csak a szervező szerencsejátékaira használhat fel. A 
regisztráció során bizonyos kötelező, illetve opcionális adatai megadása után jelszót, csak 
számokból álló azonosítót kap, illetve karakteres jelszót választhat magának. A fogadó az online 
rendszerbe a későbbiekben karakteres azonosítójával és jelszavával léphet be. A regisztráció 
különböző típusainál az alábbiak szerint ellenőrzi az ügyfeleket a szervező. Papír alapú regisztráció 
esetében a rendszer által elfogadott bankok kártyabirtokosai szerződéseiket a szervező lottózóiban, 
az általa meghatalmazott megbízottaknál vagy a kártyát kibocsátó bank fiókjában köthetik meg, 
kártyájuk bemutatása és személyi azonosságuk igazolása mellett. Ezt a szerződést csak 18. 
életévüket betöltött személyek köthetik meg. A bankkártya szerződést kötő fogadó automatikusan 
teljes regisztrációval rendelkező fogadóvá válik, mely elvégzésére egyebekben Interneten vagy 
telefonos ügyfélszolgálaton keresztül van a fogadóknak még lehetőségük. A teljes regisztrációhoz 
szükséges kötelező adatok a következők: karakteres azonosító, jelszó, vezetéknév, utónév, születési 
dátum, születési hely, anyja neve, bankszámlaszám, levelezési cím, e-mail cím. További, 
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opcionálisan megadható adatok. Mobiltelefonszám és SMS kód, kapcsolattartó telefonszám, 
valamint mobiltelefonszám MobilVásárlásra felhasználható egyenleg keret terhére történő 
feltöltéshez. A fogadók többszörös regisztrációjára nincs lehetőség. Amennyiben a fogadó nem felel 
meg a regisztráció feltételeinek (azaz a fogadás megtételekor nem töltötte be 18. életévét, illetőleg 
nem rendelkezik magyarországi állandó lakhellyel), nyereményre nem jogosult. Az a fogadó, 
akinek valós adatai nem egyeznek meg a rendszerben tárolt (a regisztráció során megadott vagy 
később módosított) adataival, nyereményre nem jogosult, így amennyiben ez a tény a nyeremény-
kifizetés során a Szerencsejáték Zrt. tudomására jut, a nyeremény kifizetését visszautasítja. 

2.3. Közérdekű célkitűzések 

2.3.1. Fogyasztóvédelem 

(15) Van arra bizonyítéka, hogy a fent felsorolt tényezők összefüggésben vannak a 
szerencsejáték-szenvedéllyel és/vagy fontos szerepet játszanak kialakulásában vagy az 
online szerencsejáték-szolgáltatások túlzott igénybevételében? (Amennyiben 
lehetséges, kérjük, rangsorolja őket). 

Az Ipsos Zrt. 2010. januárjában a Szerencsejáték Zrt. megrendelésére kutatási jelentést készített a 
Játékszenvedélyről és a felelős játékszervezésről. A kutatási jelentés tartalmazza, hogy „A 
problémás szerencsejátékosok a gyors ütemű játékokat (amelyekben az egyik forduló hamar követi a 
másikat), az azonnali nyerést lehetővé tévő játékokat és a folyton megújuló, kihívást jelentő 
játékokat előnyben részesítik azokkal szemben, amelyeknél várni kell, mondjuk egy hetet a 
sorshúzásra. Mindazonáltal a problémás szerencsejátékosok kevéssé válogatnak, lényegében 
minden elérhető játék megfelel a számukra. Az online játékok különösen kapóra jönnek nekik. E 
jelenség-együttest különösen a mérsékelt rizikófaktorú szerencsejátékosoknál és a szerencsejáték-
függőknél figyelhették meg.” 

A kutatási jelentés szerint az online játékok játszása sokkal jellemzőbb a szerencsejáték-függőkre 
(48%), mint a nem problémás szerencsejátétékosokra (3%). A nem problémás 
szerencsejátékosokhoz képest a problámás szerencsejátékosok, különösen a szerencsejáték-függők 
többször, illetve többet nyernek szerencsejátékokon, mivel többet is játszanak. Azonban veszíteni is 
többször, illetve többet veszítenek, így a nyereményük ugyanúgy nem fedezi a veszteséget,illetve a 
játék költségeit, mint a nem problémás szerencsejátékosok esetében. Mégis, a nyerés viszonylag 
gyakoribb élménye, és a szerencsejátékosokban élő tévhitek azt a reményt keltik bennük, hogy ha 
még többet játszanak, nagy nyeremény birtokosai lehetnek. (Álláspontunk szerint ebből a 
szempontból a magas nyeremánykifizetési arány szintén szereppel bírhat a függőség 
kialakulásában.) 

A szerencsejáték-függőknak csak az egytizede utasítja el teljes mértékben azt a tévhitet, hogy ha 
valamilyen szisztéma szerint játszik, többet nyerhet. Emellett a szerencsejáték-függőknek csak a 
22%-a utasítja el teljes mértékben azt a hiedelmet, hogy a szerencsejátékban a játék-kimenetelek 
nem független események (azaz ha egymás után többször veszít, nagyobb valószínűséggel fog 
nyerni), míg a nem problémás szerencsejátékosok körében ez az arány 52%. 

Nemzetközi publikációk szerint az online játékok veszélyessége elsődlegesen a könnyű 
elérhetőségben és a társadalmi kontrol hiányában rejlik, mert  lehetőséget biztosít az arctalan, 
kortalan és a gyors, egymást követő játékra, 24 órás elérhetőség mellett.  

(16) Van arra bizonyítéka, hogy a fent felsorolt eszközök fontos szerepet játszanak és/vagy 
eredményesek az online szerencsejáték-szolgáltatásokkal kapcsolatos szerencsejáték-
szenvedély megelőzésében vagy korlátozásában? (Amennyiben lehetséges, kérjük, 
rangsorolja őket).  
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Konkrét kutatási eremény, vagy bizonyíték nincsen. Alábbiakban a jogszabályi előírásokat, illetve 
az állami játékszervező gyakorlatát ismertetjük.  

Részvételi korhatárok 

A hazai szabályozás szerint 18 éven aluli személyek szerencsejátékban nem vehetnek részt.  

Önkorlátozás, önkizárás 

A Szerencsejáték Zrt. által online módon szervezett játék során a regisztrációs adatok között 
megjelennek az önkorlátozási limit információk. Az önkorlátozás használata nem kötelező, a 
játékos szabadon dönthet az egyes limitek alkalmazásáról (napi, heti költési limitek, heti veszteség 
limit, havi vásárlási limit). Az adott limitet az adott periódusban csak egyszer változtathatja meg a 
fogadó. 

A Zrt. online játékaiban a játékosnak lehetősége van időszakos, vagy végleges önkizárásra. 

Információk/figyelmeztetések/önmaguk tesztelése, realitás vizsgálatok 

Az Szjtv. előírja, hogy a szerencsejáték-szervezőnek biztosítania kell a szerencsejátékkal 
összefüggő valamennyi tudnivaló (különösen a szerencsejáték lebonyolításának módja, a nyerési 
esélyek, a nyeremények felosztásának módja, feltételei) játékosok számára való nyilvánosságát. A 
szerencsejáték-szervezőnek fel kell hívnia a figyelmet a túlzásba vitt szerencsejáték ártalmaira, a 
szenvedélybetegség kialakulásának veszélyére. A szerencsejáték-szervező az értékesítőhelyen 
köteles ilyen tartalmú tájékoztató hirdetmények elhelyezésére. 

A Szerencsejáték Zrt. információs anyagaiban teljeskörű tájékoztatást ad a játékok sajátosságairól, 
hogy a játékos mérlegelhesse a kockázatokat és az előnyöket, megismerje a problémák esetén 
igényelhető segítséget. A játékszenvedélyről további információk olvashatók, elérhető egy 
függőséggel kapcsolatos teszt, amellyel mód nyílik a játékos önellenőrzésére. 

Hitel igénybevételének tiltása 

Mind a lóversenyfogadásra, mind általában véve a fogadásra jogszabályi előírás, hogy a szervező a 
játékos részére kölcsönt (hitelt) nem nyújthat. A szervező, valamint azok, akik a játékkaszinóban 
folyó játékban nem vehetnek részt, a játékosok részére kölcsönt (hitelt) nem nyújthatnak. 

Az engedély birtokában online játékokat nyújtó Szerencsejáték Zrt. felelős játékszervezői 
minőségében nem működik együtt olyan vállalkozással, illetve nem szerepelteti olyan vállalkozás 
linkjét, amely gyors kölcsönöket ígér és az azonnal szerencsejátékra fordítható. 

Az online üzemeltető gondosságon alapuló kötelezettsége 

Alapvető fontossságú, hogy maga a játékszervező a függőség megelőzése érdekében milyen 
gondosságot mutat. 
 
Az állami játékszervező az online játékot kínáló honlapján az egyes játékok szelvény kitöltése 
mellett jelöli a játékok GameGuard szoftver szerinti veszélyességi fokát és további információt ad a 
játékosoknak a játékok veszélyességével kapcsolatban az ikonra kattintva. 
 
Az állami játékszervező honlapján megadja a játékosokat segítő tanácsadó szolgálatok 
elérhetőségeit, internetes linkjeit. Információt nyújt a kezelési lehetőségekről, segélyvonalakról. A 
Zrt. Etikai Kódexe értelmében képzési rendszerében gondoskodik arról, hogy alkalmazottjai, 
értékesítői tisztában legyenek szerencsejátékok kockázatával és a játékosok iránti felelőségükkel. 
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Az eladók ennek alapján a cselekvőképessükben láthatóan korlátozott játékost igyekeznek 
lebeszélni a játékról, a szenvedélybetegség kialakulásának megelőzése érdekében a gyorsjáték 
esetében tapintatosan figyelmeztetik a játékost a játék időszakos megszakítására, szünetek 
beiktatására. 

A legkockázatosabb szerencsejátékok bizonyos formáinak korlátozása 

A kaszinójátékok internetes szervezés, mint az egyik legkockázatosabb szerencsejáték forma hazai 
tiltása, kétséget kizáróan ezen játékkínálat korlátozását és ezáltal a szerencsejáték-függőség 
kialakulásának megelőzését szolgálja. 

Az állami játékszervező a GameGuard szoftver szerinti piros lámpás veszélyességi fokú játékokat 
nem kínál. 

Kereskedelmi tájékoztatás korlátai 

A Grtv. alapján tilos az olyan áru (szolgáltatás) reklámja, amelynek előállítása vagy forgalmazása 
jogszabályba ütközik. Mivel szerencsejátétok a Magyar Köztársaság területén csak a NAV 
engedélyének birtokában lehet szervezni, illetve kínálni, az engedély megadása előtt tilos a 
szerencsejátékok reklámozása. A NAV által engedélyezett szerencsejáték-szervezés reklámozása 
szintén korlátozást nyer, tekintettel arra, hogy a Grtv. alapján tilos a gyermek-, illetve fiatalkorúak 
szerencsejátékban való részvételére felszólító reklám, valamint tilos közzétenni szerencsejátékhoz 
kapcsolódó reklámot olyan sajtótermékben, amely alapvetően gyermek-, illetve fiatalkorúakhoz 
szól. 

Mint felelős játékszervező, a Szerencsejáték Zrt. tisztességes reklámot folytat, a játékokkal 
kapcsolatban pontos tájékoztatást nyújt, reális képet ad a nyerési esélyekről, nem sugallja, hogy a 
szerencsejáték lehetőséget nyújt a könnyű meggazdagodásra. Nem célozza a sérülékeny társadalmi 
csoportokat és nem ösztönzi a játékosokat anyagi lehetőségeiket meghaladó költekezésre. A Zrt. 
marketing tevékenysége során többek között az alábbi szempontokat veszi figyelembe: 
- a társadalmilag sérülékeny csoportokat el kell kerülni (pl. kiskorúak, problémás játékosok) 
- olyan tartalmakat ki kell zárni, amelyek elve az egyén pénzszerzési vágyára építenek, 
- nem sugallható az, hogy a szerencsejáték a munka alternatívája, 
- nem ajánlható irreális hűségjutalom („több játékkal többet nyerni” ígérete). 

 

(17) Rendelkezik-e bizonyítékokkal (pl. tanulmányok, statisztikai adatok) a szenvedéllyé 
váló szerencsejátékok mértékéről nemzeti vagy uniós szinten? 

A korábbiakban már hivatkozott Ipsos kutatási jelentés megállapítása szerint a kóros 
játékszenvedély prevalenciája Magyarországon a 18+ népességben 1 és 2% között van. További 
körülbelül 2% tekinthető problematikus szerencsejátékosnak (határesetnek). A 18+ népességben 
1,2% a szerencsejáték függők aránya (kb. 100 ezer ember), 3,8% tekinthető mérsékelt rizikófaktorú, 
5,7%  pedig alacsony rizikófaktorú szerencsejátékosnak. 

A Budapesti Corvinus Egyetem, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem Addiktológiai 
Kutatási Csoportja 2007-ben kutatást végzett a különböző szenvedélybetegségekről, többek között a 
patológiás játékfüggőségről (SOGS). A kutatás a 18-64 évig terjedő korosztályt vizsgálta. A 
vizsgálat szerint minél fiatalabb korosztályt vizsgáltak, annál nagyobb arány képviseltek a 
korcsoporton belül a problematikus szerencsejátékosok és szerencsejáték-függők. A kutatás alapján 
a 18-24 év közötti korosztály látszik a legveszélyeztetettebbnek. A szerencsejáték-függők túlnyomó 
többsége férfi és jellemzően általános iskolai végzettségű, a problematikus játékosok között 
nagyobb arányt képviselnek a középfokú végzettségű férfiak. 
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(18) Rendelkezésre állnak elismert tanulmányok vagy bizonyítékok, amelyek azt 
igazolják, hogy az online szerencsejátékok károsabbak-e azon egyének számára, akik 
fogékonyak a patológiás játékminták kialakítására? 

Az előbb említett játékszenvedély kutatásban két, nemzetközileg széles körben használatos eszközt 
alkalmaztak: a játékszenvedély mértékének vizsgálatára a Canadian Problem Gambling Indexet, 
valamint ennek kontrollálására a DSM-IV  (a mentális rendellenességek kórmeghatározó 
kézikönyvének jelenleg érvényes változata diagnosztikai kritériumai) mutatót. Ezen eszközök 
segítségével a szerencsejátékot játszókat négy különböző csoportba sorolták: nem problémás, 
alacsony rizikófaktorú, mérsékelt rizikófaktorú és szerencsejáték-függő. Online játékot a nem 
problémás szerencsejátékosok elvétve játszottak, miközben a szerencsejáték-függők átlagosan 1,2 
fajta online szerencsejátékban vettek részt (az alacsony rizikófaktorú játékosok átlagosan 0,2, míg a 
mérsékelt rizikófaktorú játékosok 0,7 darab online játékot játszottak.) Továbbá a nem problémásnak 
minősített játékosi csoport 3 % -a játszott online játékot a kutatás elkészítését megelőző 12 
hónapban, míg a szerencsejáték-függőnek minősített 48 %-a játszott online játékot. (Ugyanezen 
érték az alacsony rizikófaktorú játékosok esetében 13 %, a  mérsékelt rizikófaktorú játékosoknál 40 
%.). Az a tény, hogy a kutatás adatai szerint a nem problémás játékosokra nem igazán jellemző az 
online játékokban történő részvétel, addig a mérsékelt rizikófaktorú és szerencsejáték-függő 
személyek által jástzott játékok  esetében szignifikánsan magasabb az online játékok aránya, 
egyértelműen az online szerencsejátékok a patológiás játékminták kialakítására fogékonyabb 
játékosokra kifejtett potenciális káros hatását támasztja alá. 

A kutatások alapján megállapítást nyer, hogy bármilyen már szenvedélybetegséggel küszködők 
fokozottan veszélyeztetettek abban, hogy szerencsejáték-függőség is kialakuljon náluk. 

 (19) Vannak arra bizonyítékok, amelyek bemutatják, hogy az online szerencsejátékok 
mely formái (játékfajták) a legproblémásabbak e tekintetben? 

A „Játékszenvedély és felelős játékszervezés” c. kutatási jelentés addikt személyek játszási 
szokásait leíró részének adatai szerint a játékfüggők által szokásosan játszott szerencsejátékok közül 
kiemelkednek az online játékok (a játékfüggők 19 %-a játszik online pókert, 13 %-uk egyéb online 
játékot, 12 %-uk online kaszinójátékokat és 7 %-uk Tippmaxot) jelezve azáltal, hogy ezen  
szerencsejáték-típusoknak  a függőség kialakulásában domináns szerepük lehet. 

(20) Mit tesznek nemzeti szinten a szerencsejátékok szenvedéllyé válásának megelőzése 
érdekében (pl. biztosított-e a probléma korai észlelése)? (pl. a probléma korai észlelésének 
biztosítása)?  

Az összes szerencsejáték-típust érintően a magyar szabályozás előírja, hogy szerencsejátékban 18 
éven aluli személyek nem vehetnek részt, az erről szóló tájékoztatót jól láthatóan kell a 
szerencsejáték értékesítő helyeken elhelyezni. A bingóterembe 18 éven aluli személy nem léphet be.   
Az I. kategóriába tartozó játéktermet és kártyatermet 18 éven aluliak nem látogathatják, a II. 
kategóriába tartozó játékteremben pedig pénznyerő automatán nem játszhatnak. Ifjúsági, gyermek-, 
oktatási vagy nevelési intézmény, ifjúsági klub, továbbá egyházi, illetőleg egészségügyi intézmény 
200 méteres körzetében I. kategóriába tartozó játékterem, illetve kártyaterem nem működhet.  

A szerencsejáték-szervezőnek fel kell hívnia a figyelmet a túlzásba vitt szerencsejáték ártalmaira, a 
szenvedélybetegség kialakulásának veszélyére. A szerencsejáték-szervező az értékesítőhelyen 
köteles ilyen tartalmú tájékoztató hirdetmények elhelyezésére. Ezen tájékoztató hirdetménynek jól 
láthatóan tartalmaznia kell, hogy a túlzásba vitt szerencsejáték mentálhigiéniás problémákat 
okozhat, illetve szenvedélybetegség kialakulásához vezethet. 
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A játékkaszinót üzemeltető szervező időlegesen, de legfeljebb öt évre megtagadhatja annak a 
személynek a játékkaszinóba történő belépését, aki azt maga kérte. A szervező - a gyámhatóság 
vagy a gondnok kérésére - köteles megtagadni annak a személynek a játékkaszinóba történő 
belépését, akinek cselekvőképességét szerencsejáték szenvedélybetegsége miatt korlátozták vagy 
szüntették meg. A játéktermet üzemeltetők is alkalmazhatják a kitiltás intézményét. 

A korábban hivatkozott reklámszabályok a kiskorúak érdekeit védik. 

Az online játékokat Magyarország területén egyedül engedéllyel szervező Szerencsejáték Zrt. 
felelős játékszervezőként a játékait veszélyességi szempontból minősíti és csak olyan játékokat 
forgalmaz, amelyek nem tartoznak a függőség kialakulásához vezető legveszélyesebb kategóriába. 
A Szerencsejáték Zrt. figyelmeztet a túlzásba vitt szerencsejáték következményeire és nem kínál 
olyan hűségösztönzőket, bónuszokat, amelyek a játékban való intenzívebb részvételre sarkallnak a 
nyerési esély növelése érdekében. Az  interneten játszók figyelmeztető és önkorlátozó funkciókat 
állíthatnak be maguknak, előre meghatározva, hogy egy nap mennyit akarnak költeni és mennyi 
időt akarnak tölteni a játékkal.  

A Szerencsejáték Zrt. rendelkezik az Európai Állami Lottó- és Totószövetség felelős játékszervezői 
tanúsítványával. Az eljárás célja az Európai Felelős Játékszervezési Szabványok átvétele és az 
ennek mérését biztosító Tanúsítási Kerettervben foglalt céloknak való megfelelés volt. A 
tanúsítvány megszerzésének feltételei között szerepelt a társadalmi kockázatok mérséklése, a felelős 
játékfejlesztés, a kontrollálhatóság megőrzése, az adat- és titokvédelem, a visszaélések 
kockázatának csökkentése, az etikus játék és a tisztességes reklámozás megteremtése, valamint a 
játékosok megóvása a túlzásba vitt szerencsejáték következményeitől, illetve az, hogy a 
játékszervező kiemelt figyelmet fordítson a kiskorúak védelmére.  

A felelős játékszervezővel szemben követelmény, hogy átfogó, előre kidolgozott minősítő rendszert 
alkalmazzon, amelynek segítségével a bevezetni kívánt termék társadalmi hatásait, veszélyességi 
fokát felméri. A Nemzetközi Felelős Játékszervezési Szövetség pszichológusokból és kutatókból 
álló szakmai csapata irányításával kifejlesztett szoftver segítségével megítélhető, hogy az adott játék 
mekkora kockázatot jelent a társadalom számára. A program tíz paraméter (eseménygyakoriság; 
több játék/többszörös tét lehetősége; változó vagy rögzített tétösszeg mértéke; nyeremény-
visszafizetési arány; főnyeremény mértéke; nyerésközeli élmények; a játék folytonossága; 
elérhetőség; fizetőeszköz könnyedsége; kontroll elemek illúziója) alapján értékel, ezek közül a 
legfontosabb a sorsolások gyakoriságát vizsgálja. Ennek során azt az átlagos időtartamot mérik, 
amíg a játékos megvásárolja a játékot, megtudja annak eredményét, majd lehetősége nyílik 
megvásárolni újabb játékot. Egy heti lottójátéknál a vásárlástól számítva általában napokat kell 
várnia a fogadónak ahhoz, hogy megtudja a játék eredményét. Ezzel szemben az internetes 
portálokon a játékok gyakorlatilag megszakítás nélkül, folyamatosan játszhatók. Nem hagyhatók 
figyelmen kívül a fizetőeszközök típusai, amelyekkel a játék megvásárolható, és a 
fizetőeszközökkel való fizetés könnyedsége sem.  

A tanúsítvány elismeri, hogy a Szerencsejáték Zrt. játékai nem ösztönöznek mértéktelen 
költekezésre, s általában nem kiváltói a szenvedélybetegségnek. A vállalat eddig csak olyan 
játékokat vezetett be, amelyek nem tartoznak a függőség kialakulásához vezető legveszélyesebb 
kategóriába.  

Továbbá az állami játékszervező elfogadta az Európai Állami Lottó- és Totószövetség Magatartási 
Kódexét az információs társadalom kínálta lehetőségek szerencsejáték-terjesztési célokra történő 
felhasználását illetően, mely kódex szándéka egy olyan keret biztosítása, amelyen belül a 
játékszervezők az információs társadalom kínálta lehetőségek segítségével terjeszthetik saját 
szerencsejáték tevékenységeiket, miközben tiszteletben tartják a törvényi előírásokat, valamint a 
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szerencsejáték törvény erkölcsi, költségvetési és közrendi célkitűzéseit, és garantálják a fogyasztó 
felé, hogy minden lehetséges intézkedést megtesznek a legmagasabb szintű fogyasztóvédelmi 
normák betartatására, valamint a biztonság fenntartására. A kódex aláírásával a Szerencsejáték Zrt. 
kötelezettséget vállalt arra vonatkozóan, hogy a fiatalkorúak szerencsejátékokhoz való hozzáférését 
megakadályozza és megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy védelmet 
nyújtson a szerencsejátékot szenvedélyszerűen játszók, illetve az önkontrollra csak nehezen képes 
személyek számára. 

(21) A játékszenvedély kezelése nemzeti szinten biztosított? Amennyiben igen, milyen 
mértékben járulnak hozzá az online szerencsejáték-üzemeltetők az ilyen megelőző 
tevékenységek és kezelések finanszírozásához? 

A játékszenvedély-betegek ellátása Magyarországon -az egyéb addiktív betegségek kezeléséhez 
hasonlóan - az általános pszichiátriai osztályokon, illetve néhány addiktológiai osztályon, valamint 
gondozókban és ambulanciákon történik. Általánosan jellemző, hogy ezeken a kezelőhelyeken a 
pszichiátriai betegek ellátása mellett elsődlegesen az alkoholbetegek és egyéb függőségi problémák 
ellátása zajlik, a kóros játékszenvedély kezelése lényegesen kisebb hangsúlyt kap. A fentieken túl, a 
betegek egy vélhetően kisebb része magánrendeléseken, civil szervezeteknél keres segítséget, 
illetve fejlettnek mondható a Gamblers Anonymous magyarországi tevékenysége is. 

(22) Mi a kellő gondosság kívánt szintje a nemzeti szabályozások szerint e területen? (pl. 
az online játékosok viselkedésének rögzítése, hogy megállapítható legyen, hogy valaki 
valószínűsíthetően patológiás szerencsejátékos-e?) 

Speciális, kötelező jellegű szabályozás nincs erre vonatkozóan, azonban a NAV engedélyével 
rendelkező szervezők önkéntes felelősségvállalásuk alapján jellemzően fellépnek a játékfüggőség 
kialakulásának megelőzése, a játékfüggők tájékoztatása, segítése érdekében. 

Kiemelendő, hogy az állami játékszervező, a Szerencsejáték Zrt. együttműködési megállapodást 
kötött az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézettel. Az együttműködés értelmében a Szerencsejáték 
Zrt. és az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet létrehozott egy szerencsejáték-függők számára 
készített információs és segítségnyújtó honlapot (www.eski.hu/jatekfuggoseg). Ezen keresztül a 
játékfüggőséggel küzdők segítséget kaphatnak a témában jártas szakpszichológustól, illetve 
útmutatással látják el őket arra vonatkozóan, hogy milyen további lépéseket érdemes tenniük, hová 
érdemes fordulniuk problémájukkal. A honlapon részletes tájékoztató és teszt érhető el a túlzásba 
vitt szerencsejátékról. A Zrt. célja, hogy a játékfüggőséggel kapcsolatos kutatásokról, hírekről, 
egészségügyi ellátórendszer játékfüggők számára nyitott rendeléseiről információt szolgáltasson az 
interneten, illetve telefonos tudakozó keretében. 

A Zrt. a fent jelzett honlap üzemeltetése mellett, lottózóiban, fogadóirodáiban tájékoztató füzeteket 
helyez el a játékfüggőséggel kapcsolatos információkkal és a játékfüggőséggel kapcsolatos 
kutatásokat szervez és finanszíroz. Ezek közül az egyik jelentős kutatás az Ipsos Kft. által 2009-ben 
végzett kutatás a játékszenvedélyről. 

A pénznyerő automatákat üzemeltetőket tömörítő Magyar Szerencsejáték Szövetség 2008-ben 
létrehozta a Szerencsés Segítség Közhasznú Alapítványt, a pénznyerő automata játékfüggőség 
megelőzéséért és a beteg gyermekek támogatására. Az Alapítvány célja, hogy elősegítse a 
pénznyerő automata függőség megelőzését, kezelését. Az Alapítvány ingyenes megelőző-kezelő 
tanácsadó szolgálatot működtet a játékfüggők, azok hozzátartozói és humánsegítő szakemberek 
számára. A Játékfüggők Tanácsadó Szolgálata mentális állapotfelmérést végez az érintettek 
körében, esetlegesen szükséges szakorvosi kezelésre irányítja a betegeket. Az Alapítvány továbbá 
kutatási, kutatás-előkészítési tevékenységet is végez. 



 18    

(23) Mi az online szerencsejáték-szolgáltatásokhoz való hozzáférés törvényes korhatára az 
Ön tagállamában? 

A magyar szabályozás szerint szerencsejátékban 18 éven aluli személyek nem vehetnek részt. Az 
online játékokban való részvételre vonatkozóan ettől eltérő, egyedi korhatár nem került 
megállapításra. 

(24) Végeznek online korellenőrzést és az mennyiben tér el a személyes megjelenésen 
alapuló offline azonosítástól?  

Az internetes fogadási rendszerbe történő bejelentkezés (vagyis korellenőrzés hiányában) nélkül is 
elérhetők a következő információk és használhatóak a menüben felsorolt funkciók: információk, 
pályázatok, útmutató a fogadási módokhoz, Szerencsejáték Zrt. elérhetőségei, az egyes játékok 
részvételi szabályzatai, a nyitvatartással kapcsolatos tájékoztató információk, gyakori kérdések, 
információk a regisztrációról, a fogadáshoz szükséges telefonszámok, leírás a fogadási módokról, 
regisztráció, belépés, információk az elfelejtett jelszó kezeléséről.  

 

Az internetes fogadási rendszerben a fogadó bejelentkezésére már a fogadás megkezdése előtt is 
szükség van, a sikeres belépést követően válnak aktívvá a további funkciók. A fogadási rendszer 
főoldalán szerepel a „18 éven felülieknek!” figyelmeztetés, azonban a fogadási rendszer korra 
vonatkozóan egyéb ellenőrzést nem végez. A 14. számú kérdésnél részletesen ismertetett 
regisztrációs rendszeren belül elvileg kizárt, hogy 18 éven aluli személy hozzájusson olyan 
karakteres vagy szám azonosítóhoz és jelszóhoz, melyek megadása a fogadási rendszerbe való 
belépéshez és így az online fogadás megtételéhez feltétlenül szükséges. Az elektronikus fogadási 
rendszer alább felsorolt funkciói csak bejelentkezés után válnak elérhetővé a fogadó számára: 
tájékoztatás az egyenlegről, egyenleg feltöltés, aktuális nyeremény, nyeremény felvétel, egyenleg 
napló, fogadási napló, nyeremény napló, jelszó módosítása, adatok módosítása, regisztráció 
letiltása, fogadható játékok és a fogadás megtételére nyitva álló idő, vásárlói kosár tartalma, ennek 
kifizetés és értéke, továbbá kilépés. 

(25) Hogyan szabályozzák nemzeti vagy uniós szinten az online szerencsejáték-
szolgáltatásokkal kapcsolatos kereskedelmi közleményeket a kiskorúak védelme érdekében? 
(pl. online kaszinójátékként tervezett promóciós játékokra vonatkozó korlátozások, 
sportszponzorálás, ajándéktárgyak értékesítése (pl. sportmezek, számítógépes játékok stb.) és 
az online közösségi hálózatok használata vagy marketing célból történő videomegosztás). 

A korábbiakban már hivatkozott Grtv. szerint „Tilos a gyermek-, illetve fiatalkorúak 
szerencsejátékban való részvételére felszólító reklám. Tilos közzétenni szerencsejátékhoz 
kapcsolódó reklámot olyan sajtótermékben, amely alapvetően gyermek-, illetve fiatalkorúakhoz 
szól.” 

A magyar reklámszakma önszabályozó Reklámetikai Kódexében (2009) találhatók még részletes 
előírások a szerencsejátékokkal kapcsolatos hirdetési tevékenységgel szembeni elvárásokra, ezek 
szerint: 

(1) A reklám nem sugallhatja, hogy a szerencsejáték megoldás a személyes, szakmai vagy 
neveltetési problémákra, különösen a depresszióra, személyes vagy társadalmi kudarcokra 
vagy a magányra.  
(2) A reklám nem sugallhatja, hogy a szerencsejáték az anyagi biztonság elérésének 
eszköze, pénzügyi problémák megoldása vagy a munkából származó jövedelem 
helyettesítője lehet.  
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(3) A reklám nem sugallhatja, hogy a szerencsejáték lehetőséget nyújt a könnyű 
meggazdagodásra, illetve hogy a nyeremény a nyertest olyan valós élethelyzethez segíti 
hozzá, amely számára korlátlan lehetőségeket biztosít.  
(4) A reklám nem sugallhatja, hogy a szerencsejáték erősíti a szexuális vonzerőt vagy 
szexuális kapcsolat kialakításához vezethet, vagy azt megkönnyítheti.  
(5) A szerencsejáték-reklám nem ösztönözhet az egyén anyagi lehetőségeit meghaladó 
költekezésre.  
(6) A szerencsejáték reklámja nem szólhat 18 éven aluliakhoz, nem lehet szereplője 18 
évnél fiatalabb személy és nem is mutathat ilyen személyeket, illetve nem használhatja fel 
a rájuk jellemző szubkultúra elemeit.   
(7) A reklám nem mutathat be szerencsejátékot munkavégzés helyett, munkahelyi 
környezetben.  
(8) A reklám nem tartalmazhat megtévesztő információkat, különösen a szerencsejáték 
nyerési esélyeire vagy a részvételre, illetve a nyereményre vonatkozóan. 

 
Uniós szintű szabályozásról nincs tudomásunk, fontos megemlíteni, hogy az audiovizuális 
médiaszolgáltatásokról szóló 2010/13/EU irányelv a pénzbeli tétre játszott szerencsejátékokat, 
beleértve a lottót, a fogadást, a szerencsejáték-szolgáltatások egyéb formáit, valamint az online 
játékokat és a keresőmotorokat - a szerencsejátékot közvetítő műsorok kivételével – kizárja a 
hatálya alól. Hasonlóan a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló 2005/29/EK irányelv nem érinti az engedélyezési 
rendszerekre vonatkozó közösségi és nemzeti szabályokat, ideértve azokat a szabályokat, amelyek - 
a közösségi joggal összhangban - a szerencsejáték-tevékenységekre vonatkoznak. 

       

(26) Az online szerencsejáték-szolgáltatásokra vonatkozó engedélyezési feltételekkel és 
kereskedelmi közleményekkel kapcsolatos mely nemzeti szabályozási rendelkezések 
veszik figyelembe ezeket a kockázati tényezőket és irányulnak a veszélyeztetett 
célcsoport védelmére? Milyennek értékeli azokat?  

A tapasztalat hiánya miatt a fokozottan veszélyeztetett egyéb csoportok védelme érdekében került 
jogszabályi szinten rögzítésre, hogy ifjúsági, gyermek-, oktatási vagy nevelési intézmény, ifjúsági 
klub, továbbá egyházi, illetőleg egészségügyi intézmény 200 méteres körzetében I. kategóriába 
tartozó játékterem, illetve kártyaterem nem működhet.  

Az irányadó jogszabály szerint gyermek- és ifjúsági intézménynek minősül minden ifjúságpolitikai 
célból működtetett, illetve fenntartott intézmény, oktatási vagy nevelési intézménynek minősül az 
óvoda, az általános iskola, a szakiskola, a gimnázium, a szakközépiskola, az alapfokú 
művészetoktatási intézmény, a gyógypedagógiai, a konduktív pedagógiai nevelési-oktatási 
intézmény, a diákotthon és a kollégium. 

A fentiek mellett jogszabályi előírás, hogy kártyaterembe, illetve játékkaszinóba nem léphet be ittas 
vagy bódult állapotban lévő személy. A szervező - a gyámhatóság vagy a gondnok kérésére - 
köteles megtagadni annak a személynek a játékkaszinóba történő belépését, akinek 
cselekvőképességét szerencsejáték szenvedélybetegsége miatt korlátozták vagy szüntették meg.    

A szerencsejátékokhoz történő könnyű hozzáférést megakadályozandó az alábbi jogszabályi 
előírások vannak hatályban: 

A gazdasági társaság tagjai (részvényesei), vezető tisztségviselői, felügyelő bizottságának tagjai, 
valamint alkalmazottai, továbbá ezek hozzátartozói a játékkaszinóban (kártyateremben), amelyet a 
gazdasági társaság működtet, nem játszhatnak. 



 20    

A szervező által üzemeltetett játékteremben pénznyerő automatán nem játszhat a szervező 
gazdasági társaság: a) tagja (részvényese), b) vezető tisztségviselője, c) felügyelő bizottságának 
tagja, d) teremfelügyelője, e) játékteremben foglalkoztatott egyéb alkalmazottja, f) ezen 
személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény meghatározott közeli hozzátartozója. 

A fogadások tárgyához fűződő erős viszony miatt előírásra került, hogy bukmékeri rendszerű 
fogadásban nem vehetnek részt a szervező alkalmazottai közül a fogadási események 
nyereményszorzóinak meghatározására befolyással bíró személyek, és ezek közeli hozzátartozói. 

A ló- és agárversenyeken nem köthetnek fogadást: a) a szervező alkalmazottai, b) a versenyben 
részt vevők (zsoké, hajtó, idomár), c) a verseny lebonyolításában közvetlenül részt vevő személyek, 
d) a Ló- és Agárversenyzést Felügyelő Bizottság és a versenyzsűri (versenyintézőség) tagjai, e) az 
a)-d) pontokban meghatározott személyek közeli hozzátartozói. 

             

2.3.2. Közrend 

A csalás megakadályozása 

(27) Tudomása van-e csalással és online szerencsejátékokkal kapcsolatos tanulmányok 
és/vagy statisztikai adatok létezéséről? 

Ebben a tárgykörben magyarországi tanulmányokról, statisztikai adatokról nincs tudomásunk.  

(28) Vannak-e az Ön tagállamában a játékgépek, a véletlenszám-generátorok vagy egyéb 
szoftverek ellenőrzésével, szabványosításával és tanúsítványaival kapcsolatos 
szabályok? 

Igen, az Szjtv., az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével 
kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet és a mérésügyről szóló 
1991. évi XLV. törvény, valamint a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 
9.) Korm. rendelet tartalmazza. 

Általánosságban elmondható, hogy a szerencsejátékokban kizárólag a mérésügyi szerv által 
szerencsejáték céljára - a mérésügyi jogszabályok alapján - hitelesített és egyedi azonosításra 
alkalmas jelzéssel ellátott, a szerencsejáték nyerési esélyeit befolyásoló eszköz és a mérésügyi szerv 
által hitelesített és egyedi azonosításra alkalmas jelzéssel ellátott egyéb eszköz használható. A 
kötelező hitelesítésű szerencsejáték eszközök típusvizsgálatát és hitelesítését - a mérésügyi és a 
szerencsejáték eszközökre vonatkozó jogszabályok alapján - a mérésügyi szerv (a Magyar 
Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal) végzi. 

A hírközlő eszköz és rendszer által történő szerencsejáték szervezési tevékenység engedélyezéséhez 
a szervezőnek többek között igazolnia kell, hogy a véletlen elemeket az elektronikus 
játékrendszerek auditálása alapján biztosítja. Ezen követelmény teljesítését a hírközlő eszközök és 
rendszerek igénybevételével szervezett számsorsjáték és egyéb sorsolásos játék engedélyezési 
eljárása során a szervezőnek az Európai Gazdasági Térség területén bejegyzett, hírközlő eszközök 
és rendszerek auditálására jogosult cég által kiadott okirattal kell igazolnia.  

A játéktermekben szoftver által vezérelt pénznyerő automaták működtethetők, játékkaszinókban 
üzemeltethető a tisztán véletlengenerátor elve alapján működő (ún. amerikai típusú) pénznyerő 
automata. 
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(29) Véleménye szerint melyek a bevált gyakorlatok a csalás különböző típusainak 
megakadályozására (üzemeltetők játékosokkal szemben, játékosok az üzemeltetőkkel 
szemben és játékosok közötti), és a panasztételi eljárásokban való segítségnyújtásra? 

Hatóságunk nem rendelkezik a csalás különböző típusainak megakadályozására vonatkozóan 
tapasztalattal. Az engedélyezett  online szerencsejáték szolgáltatásokat hatóságunk rendszeresen 
ellenőrzi és ez idáig az ellenőrzések során e tekintetben semmiféle szabálytalanságot nem 
tapasztaltunk, illetve nem jellemző a panaszok hatóságunkhoz történő benyújtása sem az 
engedélyezett online játékokkal kapcsolatban.  

Az illegális online fogadóirodákkal kapcsolatban beérkezett panaszok jelentős hányada 
fogadóirodák azon magatartását kifogásolja, hogy azok a játékosok elért nyereményét nem fizetik 
ki. A panaszosok jelezték, hogy ugyan elektronikus úton felvették a kapcsolatot az 
ügyfélszolgálattal, azonban ez nem vezetett semmilyen eredményre. Egy bejelentő kifogásolta, 
hogy a fogadóiroda hivatalos iratai (személyi igazolvány, bankkártya, útlevél) fotóját kérte a 
nyereménye kifizetése céljából. Egy bejelentő az egyik online fogadóiroda által hirdetett pénz 
visszafizetési garanciát kifogásolta. A weboldal reklámja szerint a „visszafizetési bónusz” keretében 
a játékos a feltett tétet visszakapja, amennyiben nem nyert. A panaszos a befizetett és elvesztett 
fogadás összegét a meghirdetettekkel ellentétben nem kapta vissza, és az ügyfélszolgálattal 
folytatott levelezése sem vezetett eredményre. Ezen online fogadóirodák esetében amennyiben a 
játékost bármilyen jogsérelem éri, a játékban esetlegesen elért nyereményhez kapcsolódó követelés 
a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 204. § (1) bekezdésének a) pontja alapján 
bírósági úton nem érvényesíthető a Magyarország Köztársaság területén. A játékosok részéről az 
engedéllyel nem rendelkező külföldi szervező ajánlatának elfogadása kizárólag saját kockázatukra 
történik. Erre tekintettel a panasztételi eljárások során hatóságunk különös hangsúlyt fektet a 
játékosok tájékoztatására. 

(30) A sportfogadás és az eredmény manipulációja tekintetében milyen nemzeti 
szabályozásokat alkalmaznak az online szerencsejáték-üzemeltetőkre és a 
sporteseményekben/-játékokban részt vevő személyekre, hogy foglalkozzanak e 
kérdésekkel, különösen az összeférhetetlenség/érdekellentét megakadályozása 
érdekében? Tud-e arról, hogy e probléma terjedelmével kapcsolatban rendelkezésre 
állnak-e adatok vagy tanulmányok? 

A jogszabályban előírásra került, hogy bukmékeri rendszerű fogadásban nem vehetnek részt a 
szervező alkalmazottai közül a fogadási események nyereményszorzóinak meghatározására 
befolyással bíró személyek, és ezek közeli hozzátartozói. 

A ló- és agárversenyeken nem köthetnek fogadást: a) a szervező alkalmazottai, b) a versenyben 
részt vevők (zsoké, hajtó, idomár), c) a verseny lebonyolításában közvetlenül részt vevő személyek, 
d) a Ló- és Agárversenyzést Felügyelő Bizottság és a versenyzsűri (versenyintézőség) tagjai, e) az 
a)-d) pontokban meghatározott személyek közeli hozzátartozói. 
 
A sportfogadások manipulációjával összefüggésben hazai tanulmányokról nincs tudomásunk, de a 
múltbéli és közelmúltbéli bundabotrányok közismertek. A legutóbbi nemzetközi fogadási 
botrányokban magyar labdarugó mérkőzések is érintettek, hét gyanúsítottat (labdarugók és bírók) 
letartóztattak. 
 

(31) Ön szerint milyen kérdésekkel kellene elsősorban foglalkozni? 
Álláspontunk szerint elsősorban a sportesemények eredményeinek manipulációját hatékonyan 
megakadályozó, így a játék tisztaságát biztosító módszerek kidolgozásával kell foglalkozni. 
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2011 márciusában Lausanne-ban magas szintű egyeztetésre került sor a Nemzetközi Olimpiai 
Bizottság, az ENSZ, az Interpol, a kormányok, a nemzeti olimpiai bizottságok, a nemzetközi 
sportszervezetek és fogadásszervezők részvételével. A megbeszélés eredményeként szakmai 
munkacsoport került felállításra, melyben a Magyar Kormány is képviselteti magát. A 
munkacsoport célja, hogy az alábbi kérdéseket részletesebben megvizsgálja: 

1. az illegális szerencsejátékok kérdésével foglalkozó, már létező programok értékelése, 
jövőbeli, közösen megvalósítandó programok kidolgozása; 
2. a felügyelet hatékonyságának növelése; 
3. a probléma kezelésére fordítandó pénzügyi források meghatározása; 
4. büntetőjogi és egyéb szabályozási keretek ötvözése. 

A tervek szerint a szakmai munkacsoport 2011 végéig javaslatokat dolgoz ki a fennálló problémák 
kezelésére. 

A fentiek egyértelműen mutatják, hogy a hatóságok és sportszervezetek, fogadásszervezők közötti 
együttműködésre nem csak nemzeti, hanem európai és nemzetközi szinten egyaránt szükség van, 
mivel a sport integritását veszélyeztető cselekmények ténylegesen határon átnyúló problémát 
jelentenek. 

(32) Milyen mértékű annak a kockázata, hogy egy (online) sportfogadási szolgáltató, aki 
szponzorálási megállapodást kötött egy sportklubbal vagy egy egyesülettel, a nyereség 
érdekében közvetlen vagy közvetett befolyást kíván gyakorolni a sportesemény 
eredményére? 

Hatóságunk nem rendelkezik olyan információkkal, melyek birtokában ezt a kérdést 
megalapozottan meg tudná ítélni, azonban könnyen elképzelhető, hogy a fogadásszervező azt 
tapasztalva, hogy az általa felkínált egyes kimenetelekre a fogadások nem kiegyensúlyozottan 
érkeznek, elkerülendő, hogy ezen kimenetelek bekövetkezése esetén komoly anyagi hátrány érje,  
megpróbálja törvénysértő módon befolyásolni az általa szponzorált csapatot a kimenetelek 
elkerülése céljából.  

A pénzmosás megakadályozása 

(33) Milyen konkrét esetek történtek annak igazolására, hogy az online szerencsejátékok 
miként használhatók fel pénzmosás céljára? 

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi 
CXXXVI. törvény hatálya – a  szerencsejáték-szervező tevékenység körében – kizárólag azokra a 
szervezőkre terjed ki, amelyek a Magyar Köztársaság területén játékkaszinót, elektronikus kaszinót 
(speciális játéktermek) vagy kártyatermet működtetnek. Ezen tevékenységet végző szolgáltatók 
vonatkozásában az állami adóhatóság látja el a pénzmosás megelőzésére és megakadályozására 
vonatkozó felügyeletet. Az állami adóhatóságnak az utóbbi időben a játékkaszinókat, 
kártyatermeket és elektronikus kaszinókat érintően nincs tudomása pénzmosásra utaló 
cselekményekről, másrészt a hatályos szabályozás szerinti ezek nem online, hanem földi alapú 
tevékenységek.  

A szerencsejátékokat érintő pénzmosás, mint bűncselekmény elleni büntetőjogi fellépés 
(bűnüldözés) a hatáskörrel rendelkező nyomozóhatóságok hatáskörébe tartozik, részletes adatokat 
ezek jogosultak szolgáltatni. Az online játékokat engedély birtokában kínáló Szerencsejáték Zrt. 
oldalán pénzmosásra utaló jelről, gyanúról nincs tudomásunk. Az illegális online szerencsejáték 
szervezőkkel összefüggésben felmerülő pénzmosási cselekményekről hatóságunk jellemzően a 
sajtóból értesül.    
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(34) Milyen mikrokifizetési rendszerek igényelnek konkrét szabályozási ellenőrzést, 
amennyiben azokat online szerencsejáték-szolgáltatásokra használják? 

A 13. számú kérdés megválaszolása során részletesen jellemzett belső-egyenleg rendszer. 

(35) Van-e tapasztalata és/vagy bizonyítéka a pénzmosás felderítésének és 
megakadályozásának bevált módszereiről? 

Hatóságunknak az online szerencsejáték szervezéssel összefüggően nincs ilyen téren tapasztalata, 
illetve nem áll a rendelkezésünkre bizonyíték a pénzmosás felderítésének és megakadályozásának 
bevált módszereiről. (A pénzmosás hatálya alá tartozó játékkaszinók, kártyatermek, elektronikus 
kaszinók tekintetében van tapasztalatunk, a szervezők részére pénzmosás tárgyában mintaszabályzat 
is kibocsátásra kerül.) 

A Szerencsejáték Zrt. internetes fogadási felületén az ügyfél-átvilágítás minden egyes fogadó 
regisztrálásakor megtörténik, így a korhatárra, a személyazonosságra, lakhely és e-mail címre 
vonatkozóan. Emellett bankszámlaszám megadása is szükséges. Az online játékokat engedély 
birtokában kínáló Szerencsejáték Zrt. oldalán pénzmosásra utaló jelről, gyanúról nincs tudomásunk. 

(36) Rendelkezésre áll-e az azt igazoló bizonyíték, hogy az online szerencsejátékokon 
keresztül végrehajtott pénzmosás kockázata különösen magas a közösségi 
honlapokon végrehajtható műveletek tekintetében? 

Nincsenek erre vonatkozó információink. A szerencsejátékokat érintő pénzmosás, mint 
bűncselekmény elleni büntetőjogi fellépés (bűnüldözés) a hatáskörrel rendelkező 
nyomozóhatóságok hatáskörébe tartozik, részletes adatokat ezek jogosultak szolgáltatni. 

(37) Léteznek-e az online szerencsejátékokkal kapcsolatos átláthatósági követelmények? 
Ezek az online szerencsejáték-szolgáltatások határokon átnyúló kínálatára is 
vonatkoznak, továbbá véleménye szerint e szabályok végrehajtása eredményesen 
zajlik? 

A szerencsejáték szervező tevékenység folytatásához az állami adóhatóság engedélye szükséges. A 
szerencsejáték-szervező tevékenységre vonatkozó engedélyezési eljárás során az állami adóhatóság 
megvizsgálja, hogy a kérelmező a szerencsejáték-szervező tevékenységhez szükséges, az Szjtv.-ben 
és e rendeletben előírt személyi, tárgyi és gazdasági feltételeknek megfelel-e. Az Szjtv. alapján nem 
adható meg az engedély, ha: 

- a kérelmező, illetőleg vezető tisztségviselője és tagja büntetett előéletű, vagy a kérelem 
benyújtását megelőző 3 éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapított közélet tisztasága elleni 
(Btk. XV. fejezet VII. cím), nemzetközi közélet tisztasága elleni (Btk. XV. fejezet VIII. cím), 
közbizalom elleni (Btk. XVI. fejezet III. cím), gazdasági (Btk. XVII. fejezet), vagyon elleni (Btk. 
XVIII. fejezet) bűncselekményt, tiltott szerencsejáték szervezésének bűncselekményét, illetve a 
kérelem benyújtását megelőző 2 éven belül tulajdon elleni vagy pénzügyi szabálysértést, a játék és 
pénznyerő automata üzemeltetésére vonatkozó szabályok megszegése vagy tiltott szerencsejáték 
szabálysértését követte el, illetőleg jogerős bírósági ítéletben megállapított, a jogi személlyel 
szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló törvény szerinti tevékenység korlátozása 
alatt áll, 

- a kérelmező, illetőleg vezető tisztségviselője és tagja a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül 
tiltott szerencsejáték szervező tevékenységet folytatott, vagy a kérelmező vezető tisztségviselője, 
vagy tagja olyan gazdálkodó szervezetben volt vezető tisztségviselő, vagy tag, amely a vezető 
tisztségviselői vagy tagsági jogviszonyának fennállása alatt, a kérelem benyújtását megelőző 5 éven 
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belül tiltott szerencsejáték szervező tevékenységet folytatott, és a tiltott szerencsejáték szervező 
tevékenység folytatását jogerős közigazgatási vagy szabálysértési határozat, illetve bírósági ítélet 
állapította meg. 

A fentiek fényében a megjelölt bűncselekmények, illetve szabálysértések elkövetésével érintett 
magánszemélyek, illetve szervezetek a jövőre nézve nem kaphatnak szerencsejáték szervezésére 
engedélyt és mivel a NAV a személyi megfelelőség folyamatos fennállását ellenőrzi, adott 
feltételek fennállása (kizáró okok) esetén a már kiadott engedélyek érvénytelenségét is 
megállapíthatja. Az állami adóhatóság hatósági felügyelete keretében folyamatosan ellenőrzi, hogy 
a tevékenység a jogszabályoknak megfelel-e. 

 

2.3.3. A jótékonysági célú és közérdekű tevékenységek és események finanszírozása, amelyektől 
az online sportfogadás függ 

(38) Vannak-e egyéb nemzeti vagy uniós szintű rendszerek, amelyek a szerencsejátékokból 
származó bevételeket közérdekű tevékenységekre fordítják? 

A hazai szabályozás értelmében az ötöslottó szerencsejáték játékadójának 50%-át a Nemzeti 
Kulturális Alap bevételi forrását jelenti. A sorsolásos szerencsejátékok játékadójának 12%-át, a 
bukmékeri rendszerű fogadások játékadójának 50%-át, valamint a sportfogadás (TOTÓ) 
játékadójának 100%-át  a sport támogatására kell fordítani. 

Az állami szerencsejátékokból származó játékadó bevétel 2010-ben 29,3 milliárd forint volt, ebből a 
fenti törvények alapján a sport támogatására 4,5 milliárd forint, a nemzeti kultúra támogatására 10,7 
milliárd forint képződött. A nem pántlikázott játékadó rész, valamint a Szerencsejáték Zrt.-én kívüli 
szerencsejátékok játékadója a költségvetés általános bevételét képezi.  

(39) Létezik-e konkrét mechanizmus, mint például pénzalap, az állami és a kereskedelmi 
online szerencsejáték-szolgáltatásokból származó bevételeknek a társadalom javára 
történő újrafelosztására? 

Lásd előző kérdésre a választ. Kifejezett érintett pénzalap a Nemzeti Kulturális Alap. 

A Szerencsejáték Zrt. szponzorálási- és támogatási kerete változó, mindig az adott év üzleti 
tervében kerül meghatározásra. 2010-ben 739 millió forintot fordított a Zrt. közvetlen támogatásra, 
míg a fent jelzett törvényi szabályozás alapján több mint 4,5 milliárd forinttal járult hozzá a sport 
támogatásához és több mint 10,5 milliárd forinttal a Nemzeti Kulturális Alap működéséhez. 

(40) A pénzeszközöket visszafordítják vagy újra jóváírják a játékfüggőség kialakulásának 
megakadályozására és kezelésére? 

A hatályos szabályozás nem tartalmaz előírást a játékadóból költségvetési bevételek 
visszaforgatására a játékfüggőség megakadályozására, illetve megelőzésére. Azonban az állami 
játékszervező, a Szerencsejáték Zrt. bevételeiből a (21) válaszban jelzett tevékenységei útján 
visszajuttat pénzeszközöket a játékfüggőség kialakulásának megakadályozására, továbbá a Magyar 
Szerencsejáték Szövetség is hasonló célzattal áldoz anyagi eszközöket. 

 (41) Az online szerencsejátékok bevételének milyen aránya származik sportfogadásból, 
amelyet visszaforgatnak a nemzeti szintű sportba?  



 25    

A hazai szabályozás értelmében a bukmékeri rendszerű fogadások játékadójának 50%-át, valamint a 
sportfogadás (TOTÓ) játékadójának 100%-át  a sport támogatására kell fordítani. A 
Magyarországon engedélyezett egyetlen, kifejezetten online sportfogadás (Tippmax bukmékeri 
rendszerű fogadás) játékadójának 100 %-át forgatják vissza a nemzeti sportba. (Ez az összeg 2010. 
évben 16.098.679, -Ft volt.). 

Az illegális online sportfogadási tevékenységből származó jövedelmek adózatlan formában 
kifolynak az országból, ezen szervezők oldaláról a sport támogatására, a sportesemények szervezői 
számára semmilyen visszajuttatás nem történik. 

(42) Valamennyi sportág hasonló módon részesül az online szerencsejátékok hasznosítási 
jogaiból, mint a lóversenyzés, és amennyiben igen, élnek-e ezekkel a jogokkal?  

Hatóságunk rendelkezésére nem áll erre vonatkozóan adat. 

(43) Léteznek-e olyan online szerencsejátékhasznosítási-jogok, amelyek kizárólag a 
személyi feddhetetlenség biztosítására szolgálnak? 

Kifejezetten olyan online szerencsejátékhasznosítási-jogok, amelyek kizárólag a személyi 
feddhetetlenség biztosítására szolgálnak, nem léteznek. Az Szjtv. általános jelleggel mondja ki a 
személyi megfelelőség kritériumait (lásd a 37. számú kérdésre adott választ). 
 

(44) Van arra bizonyíték, hogy a fent említett, határokon átnyúló „potyázás” kockázata az 
online szerencsejáték-szolgáltatásokra nézve csökkenti azon nemzeti közérdekű 
tevékenységek bevételeit, amelyek a szerencsejátékokból származó bevételek újbóli 
beruházásától függnek? 

Konkrét számadatok nincsenek, nyilvánvaló azonban, hogy az illegális szervezés miatt jelentős 
játékadó bevételtől esik el a Magyar Állam és ezen kieső játékadó arányában jelentős bevételtől 
esnek el a nemzeti közérdekű tevékenységek is (sport, kultúra stb.). 

(45) Vannak az átláthatósággal kapcsolatos olyan kötelezettségek, amelyek lehetővé teszik 
a szerencsejátékosok számára, hogy tudomásukra juttassák, hogy visszaforgatják-e a 
szerencsejáték-szolgáltatók a bevételt a közérdekű tevékenységekbe, s ha igen, 
mekkora összeget? 

A hatályos jogszabályok alapján a szerencsejáték-szervezőknek nincsen ilyen tartalmú tájékoztatási 
kötelezettsége. A visszaforgatási arányok törvényben kerültek előírásra, ezek betartása a 
költségvetés elfogadásakor, jóváhagyásakor ellenőrzésre kerül. Azt adott esetben az Állami 
Számvevőszék is ellenőrizheti. 

2.4. A jogérvényesítés és az ezzel kapcsolatos kérdések 

(46) A szabályozó testületek mely formája létezik az Ön tagállamában, és mik tartoznak 
illetékességi és tevékenységi körébe az e zöld könyvben meghatározottak szerinti 
online szerencsejáték-szolgáltatások tekintetében? 

Az államháztartásért felelős miniszter (a nemzetgazdasági miniszter) látja el a szerencsejátékok 
szervezésének és szabályozásának szakmai irányítását. A nem liberalizált szerencsejátékok 
szervezésének a jogát az állam koncessziós szerződésben időlegesen másnak átengedheti, e 
tekintetben az államot a nemzetgazdasági miniszter képviseli. 

Az állami adóhatóság (a Nemzeti Adó- és Vámhatóság) a szerencsejáték-szervezés hatósági 
felügyeletét látja el. Az állami adóhatóság végzi a szerencsejáték-szervezéssel kapcsolatos 
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engedélyezési, nyilvántartási, továbbá az engedélyben foglaltak és a szerencsejáték szervezéséről 
szóló törvény, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló törvény rendelkezései betartásával kapcsolatos ellenőrzési feladatokat. 

Az állami adóhatóság a szerencsejáték-szervezőt, illetve az e törvény hatálya alá tartozó 
tevékenységet folytató bármely szervezetet vagy személyt, valamint a szervezetek vezetőjét vagy 
vezető tisztségviselőjét a bírság megfizetésére kötelezi, ha megállapítja, hogy az megsértette az 
Szjtv., pénzmosásról szóló törvény, illetve a végrehajtási rendelet meghatározott rendelkezéseit. 

Az állami adóhatóság emellett jogosult felfüggeszteni, vagy visszavonni a szerencsejáték 
szervezésére jogosító engedélyt, megszüntetni a társaság szervezői tevékenységét, illetve a 
szerencsejáték-szervező tevékenységtől meghatározott időtartamra, meghatározott feltétel 
bekövetkezéséig vagy akár véglegesen eltiltani. 

Az állami adóhatóság hatósági felügyeletet gyakorol a szerencsejátékok szervezése felett. Ennek 
keretében folyamatosan ellenőrzi, hogy a tevékenység a jogszabályoknak, az engedélyeknek, a 
játéktervnek megfelel-e. Az ellenőrzés módjai a helyszíni ellenőrzés, a táv-adatszolgáltatás, 
okiratok bekérése és ellenőrzés az állami adóhatóság nyilvántartása(i) alapján. Az állami 
adóhatóság jogosult a helyszíni ellenőrzést a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartásához telepített, 
illetve a folyamatba beépített ellenőrző rendszerből történő távadat-szolgáltatás útján lefolytatni. 

Az állami adóhatóságnak – ahogyan más állami szervnek is – kötelezettsége, hogy amennyiben 
bűncselekményre utaló jel, körülmény, adat jut a tudomására, büntetőeljárást kezdeményezzen a 
nyomozás lefolytatására hatáskörrel rendelkező nyomozóhatóság előtt, az állami adóhatóság 
azonban e körben büntető eljárást nem folytat le.    

(47) Létezik-e nemzeti szintű nyilvántartás a szerencsejáték-szolgáltatások engedéllyel 
rendelkező üzemeltetőiről? Amennyiben igen, az hozzáférhető a nyilvánosság 
számára? Ki a felelős annak frissítéséért? 

A szerencsejáték-szervezői engedélyeket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tartja nyilván. Az 
engedéllyel rendelkezőknek csak bizonyos köre tekinthető meg a hatóság honlapján (pl. kártyaterem 
üzemeltetők listája). Az engedéllyel rendelkező szervezők köre azonban közérdekű adat, így bárki 
kérelmére a hatóság ingyenesen és rövid határidővel kiszolgáltatja az adatokat. 

(48) A határokon átnyúló igazgatási együttműködés mely formáit ismeri e területen, és 
mely konkrét kérdésekkel foglalkoznak? 

Magyarország (a Szerencsejáték Felügyelet, majd az állami adóhatóság) 1993 óta aktív tagja a 
Szerencsejáték Szabályozók Európai Fórumának (Gambling Regulators European Forum, GREF), 
amelynek működéséről és hasznosságáról pozitívak a tapasztalataink. A fórum évenkénti plenáris 
ülésein és négy munkacsoportjában a tagoknak lehetősége nyílik, hogy kicseréljék nézeteiket, 
tapasztalataikat, megvitassák a szerencsejátékokkal kapcsolatos szakpolitikai kérdéseket, 
szakavatott előadóakat hívjanak meg egy-egy aktuális témában. A GREF munkáját egy jólműködő 
honlap segíti, amelyekre a tagok jogszabályi anyagokat, információkat, kérdőíveket, 
fogalommeghatározásokat, éves országjelentéseket stb. töltenek fel. A GREF tagok igyekeznek 
egymással megismertetni a tagállami szabályozást (pl. engedélyezési feltételek, műszaki jellegű 
kérdések, mint a nemzeti szabványok, a tesztelés és a tanúsítás), annak változásait, a piaci 
tendenciákat, valamint a jogérvényesítés tükrében a bevált gyakorlatokat. 

A GREF segítségével kialakult személyes kontatktusok útján már több esetben történt információ 
csere más tagállamok szerencsejáték-szabályozó, vagy felügyeleti hatóságaival elsősorban a 
hatályban lévő jogszabályi előírásokra, bevált gyakorlatokra vonatkozóan. 
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(49) Ismer-e ilyen fokozott együttműködést, oktatási programokat vagy korai 
figyelmeztető rendszereket, amelyek célja a sport feddhetetlenségének megerősítése 
és/vagy az egyéb érdekeltek közötti tudatosság növelése? 

A sportfogadások manipulációjával szembeni fellépésben kiemelt szerepe van az állami 
játékszervezőként fogadást szervező Szerencsejáték Zrt., valamint a European Lotteries (EL), a 
sportszövetségek és a nemzetközi sportszervezetek közötti együttműködésnek. A European 
Lotteries (EL) által létrehozott és a tag lottótársaságok által üzemeltetett monitoring rendszer 
(ELMS) a gyanús fogadások, a tisztességtelen eredmény befolyásolás elleni küzdelem céljából 
működik. Gyanús események észlelése esetén a Zrt., ahogyan az EL többi tagja is, internetes 
hálózaton keresztül megosztja az információit a többi tagszervezettel és véleményt cserélnek a 
fellépés szükségességéről, módjáról. Adott esetben a Zrt. jogosult az érintett fogadási ajánlatot 
felfüggeszteni, vagy új odds-okat megállapítani. Az EL emellett együttműködési megállapodást 
kötött az UEFA-val a mérkőzések befolyásolása, a fogadási csalások elleni küzdelem jegyében. 
Adott esetben az EL jelzése alapján az UEFA intenzívebb ellenőrzés alá vonja az érintett 
sportesemény lebonyolítását (pl. ellenőrök kiküldése a pályára, edzésre stb.) A Zrt. a manipulációk 
elleni fellépés hatékonyságának növelése érdekében szintén együttműködési megállapodást fog 
kötni a Magyar Labdarúgó Szövetséggel.  

Az EL sportfogadási szervezete (ELS) programot indított a sport integritásának védelme érdekében 
(Awareness Programme for Sports Integrity – APSI). Ennek keretében tájékoztató cikkek valamint 
oktatási programok útján ismerteti meg a sport szereplőit a fogadások és a sport kapcsolatával, 
specifikus szemináriumokon, előadásokon hirdeti a felelős, a sport függetlenségét garantáló 
fogadásszervezés kizárólagosságát.  

Az európai szintű együttműködéshez hasonlóan nemzetközi szinten is megállapodások születtek: a 
World Lotteries Association (WLA) és a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) együttműködési 
megállapodást kötött a mérkőzések befolyásolása, a fogadási csalások elleni küzdelem jegyében. 

 
Fontos továbbá megemlíteni, hogy 2011 márciusában Lausanne-ban magas szintű egyeztetésre 
került sor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, az ENSZ, az Interpol, a kormányok, a nemzeti olimpiai 
bizottságok, a nemzetközi sportszervezetek és fogadásszervezők részvételével. A megbeszélés 
eredményeként szakmai munkacsoport került felállításra, melyben a Magyar Kormány is 
képviselteti magát.  

(50) A fent említett módszerek közül valamelyiket vagy bármely más műszaki eszközt 
alkalmaznak-e nemzeti szinten az online szerencsejáték-szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés korlátozására vagy a fizetési szolgáltatások korlátozására? Van-e 
tudomása bármilyen, határokon átnyúló kezdeményezés(ek)ről, amely az ilyen 
módszerek végrehajtására irányul? Milyennek értékeli hatékonyságukat az online 
szerencsejátékok területén? 

Az Szjtv. általános jelleggel mondja ki, hogy az engedély nélküli szerencsejátékban történő 
részvételre vonatkozó ajánlatok közzétételében, illetve elfogadásában a pénzügyi szervezetek és a 
hírközlési szolgáltatók nem működhetnek közre, a honlapok és pénzügyi szolgáltatások hatékony 
blokkolása érdekében a tilalom részletszabályai, kikényszerítést biztosító előírások a hatályos 
szabályozásban hiányoznak. 

Tudomásunk szerint a francia online szerencsejáték felügyeleti hatóság az ARJEL és az olasz 
szerencsejáték felügyeleti hatóság az AAMS 2011 júniusában aláírt egy együttműködési 
megállapodást, melynek egyik tárgya az illegális szolgáltatókkal szembeni fellépés 
hatékonyságának együttműködés keretében történő növelése. Bár az együttműködés szövegét nem 
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ismerjük, az vélhetően példa lehet a határon átnyúló kezdeményezésre a honlap-blokkolási rendszer 
alkalmazásával összefüggésben.  

(51) Mi a véleménye a fent említett módszerek és a szerencsejáték- vagy a fizetési 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés korlátozására szolgáló bármely egyéb műszaki 
eszköz relatív hozadékáról? 

Mivel Magyarország jelenleg nem alkalmaz blokkolási rendszert, annak hatékonyságáról 
beszámolni nem tudunk. A nemzetközi tapasztalatok alapján mind a honlap-, mind a fizetési 
blokkolás kikerülhető, azonban ezen módszerek alkalmazása az engedéllyel rendelkező 
szerencsejáték-szolgáltatók érdekei védelmében álláspontunk szerint elengedhetetlen. 
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