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II. Törvények

2021. évi CIV. törvény
a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 
2013. évi CXXXV. törvény módosításáról*

1. §  A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló  
2013. évi CXXXV. törvény 17/T. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az átalakításhoz az Integrációs Szervezet abban az esetben járul hozzá, ha a kérelmező integrált hitelintézet és
a) annak tevékenységi engedélyét a  Felügyelet visszavonta és az  átalakítás a  visszavonó határozatban megjelölt 
időpontban megtörténik,
b) a tevékenységi engedély visszavonásának más okból nincs helye,
c) a felszámolási eljárás kezdeményezésének feltételei nem állnak fenn, valamint
d) az átalakítás nem sérti a hitelintézetek integrációja gazdasági érdekeit.”

2. § (1) A  szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló  
2013. évi CXXXV. törvény 20/H. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  Integrációs Szervezet – a  hitelintézetek integrációja céljainak megvalósulása érdekében – köteles 
vagyonát az  Integrációs Szervezet tagja felett ellenőrző befolyást gyakorló, tagállami pénzügyi holding társaság 
anyavállalat által kibocsátásra kerülő, húszéves lejáratú és az  Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság honlapján közzétett állampapír-átlaghozamnak megfelelő kamatozású kötvényekbe fektetni 
2022. január 31. napjáig azzal, hogy a  tagállami pénzügyi holding társaság anyavállalat az  Integrációs Szervezet 
e rendelkezésen alapuló megkeresésében meghatározott értéken köteles a kötvények kibocsátására.”

 (2) A  szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló  
2013. évi CXXXV. törvény 20/H. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  Integrációs Szervezet tagja, illetve az  Integrációs Szervezet tagjában közvetlen vagy közvetett befolyásoló 
részesedéssel rendelkező személyek – a hitelintézetek integrációja piacszerű működésének előmozdítása céljából –  
kötelesek a  (1)  bekezdés szerinti ügylet megvalósulása érdekében szükséges döntések, illetve intézkedések 
meghozatalára.
(4) Az  (1)  bekezdésben meghatározott tagállami pénzügyi holding társaság anyavállalat az  (1)  bekezdés szerinti 
kötvényjegyzésből származó pénzeszközt köteles az  (1)  bekezdés szerinti ügylet megvalósulásától számított egy 
éven belül az  Integrációs Szervezet hitelintézet tagjai vagy a  velük együtt összevont alapú felügyelet alatt álló 
további hitelintézetek saját tőkéjének növelésére fordítani az Integrációs Szervezet hitelintézet tagjainak és a velük 
együtt összevont alapú felügyelet alatt álló további hitelintézeteknek az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU 
rendelete és a Hpt. szavatoló tőkére vonatkozó rendelkezéseinek való megfelelése biztosítása érdekében.”

3. §  A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló  
2013. évi CXXXV. törvény 9. alcíme a következő 20/I. §-sal egészül ki:
„20/I.  § (1) Az  Integrációs Szervezet hitelintézet tagjai kötelesek legkésőbb a  20/H.  § (1)  bekezdése szerinti 
kötvény lejegyzésétől számított huszadik naptári év utolsó napjáig kezdeményezni az  Integrációs Szervezetből 
való kilépésüket. Az  Integrációs Szervezet tájékoztatja hitelintézet tagjait az  esedékesség napjáról a  20/H.  § 
(1)  bekezdése szerinti ügylet megvalósulásától számított 15 napon belül. Az  Integrációs Szervezet valamennyi 
integrált hitelintézeti tagjának kilépése esetén az  Integrációs Szervezet jogutód nélkül megszűnik, a  célja 
megvalósul. Az 1/A. §-ban meghatározott célok megvalósulására tekintettel ezzel egyidejűleg az integrációs üzleti 
irányító szervezet e  törvényben meghatározott feladatai, továbbá az ebből eredő jogosultságai és kötelezettségei 
megszűnnek, valamint az Integrációs Szervezet tagjai közötti, e törvény szerinti egyetemlegesség megszűnik.

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. október 19-i ülésnapján fogadta el.
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(2) Az  Integrációs Szervezet megszűnése esetén az  Integrációs Szervezet – esetleges harmadik feleket megillető 
igények kielégítése után fennmaradó – vagyona a magyar államra száll.
(3) Az  Integrációs Szervezet megszűnésére a  Ptk.-nak az  egyesület megszűnésére vonatkozó szabályai 
alkalmazandóak.”

4. §  Hatályát veszti a  szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról 
szóló 2013. évi CXXXV. törvény
a) 11/F. § (5) bekezdés d) pontja,
b) 20/A. § (7) bekezdése.

5. §  Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

 Áder János s. k., Jakab István s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint  
 az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 43/2021. (X. 21.) MNB rendelete
a „Cziffra György” ezüst emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – Cziffra György zongoraművész születésének 100. évfordulója alkalmából – „Cziffra György” 
megnevezéssel 7500 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2021. október 22.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 12,5 gramm, átmérője 30 mm, széle recézett.
 (2) Az emlékérme előlapja Cziffra Györgyöt ábrázolja a  franciaországi Senlisben található Saint-Frambourg-

kápolnában − a  zongoraművész által alapított „Fondation Cziffra” központjának Liszt Ferenc Auditóriumában  −, 
miközben koncertet ad. Az  előlap alsó részén, két egymás alatti sorban a  „MAGYARORSZÁG” felirat, valamint 
a „7500” értékjelzés és az „Ft” felirat, az előlap jobb oldalán – a kápolna ábrázolásába illesztve –, két egymás alatti 
sorban a  „BP.” verdejel és a  „2021” verési évszám olvasható. Az  emlékérme előlapjának képét az  1.  melléklet 
tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján Cziffra György portréja látható. A portrétól jobbra, három egymás alatti sorban a „CZIFFRA”, 
a „GYÖRGY”, valamint Cziffra György születésének és halálának évét jelölő „1921–1994” felirat olvasható. A  hátlap 
szélén, a  feliratok alatt az  emlékérmét tervező Fritz Mihály mesterjegye látható. Az  emlékérme hátlapjának képét 
a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 4000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.

4. §  Ez a rendelet 2021. október 22-én lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 43/2021. (X. 21.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe: 

 
 

   

2. melléklet a 43/2021. (X. 21.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 44/2021. (X. 21.) MNB rendelete
a „Cziffra György” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – Cziffra György zongoraművész születésének 100. évfordulója alkalmából – „Cziffra György” 
megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2021. október 22.

2. § (1) Az emlékérme 75% réz és 25% nikkel ötvözetéből készült, súlya 12,5 gramm, átmérője 30 mm, széle recézett.
 (2) Az  emlékérme előlapja Cziffra Györgyöt ábrázolja a  franciaországi Senlisben található Saint-Frambourg-

kápolnában − a  zongoraművész által alapított „Fondation Cziffra” központjának Liszt Ferenc Auditóriumában  −, 
miközben koncertet ad. Az  előlap alsó részén, két egymás alatti sorban a  „MAGYARORSZÁG” felirat, valamint 
a „2000” értékjelzés és az „Ft” felirat, az előlap jobb oldalán – a kápolna ábrázolásába illesztve –, két egymás alatti 
sorban a  „BP.” verdejel és a  „2021” verési évszám olvasható. Az  emlékérme előlapjának képét az  1.  melléklet 
tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján Cziffra György portréja látható. A portrétól jobbra, három egymás alatti sorban a „CZIFFRA”, 
a „GYÖRGY”, valamint Cziffra György születésének és halálának évét jelölő „1921–1994” felirat olvasható. A  hátlap 
szélén, a  feliratok alatt az  emlékérmét tervező Fritz Mihály mesterjegye látható. Az  emlékérme hátlapjának képét 
a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 4000 darab készíthető.

4. §  Ez a rendelet 2021. október 22-én lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 44/2021. (X. 21.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe: 

 
 

   

2. melléklet a 44/2021. (X. 21.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének 4/2021. (X. 21.) SZTFH rendelete
a játékkaszinót, kártyatermet működtetők, távszerencsejátéknak nem minősülő fogadást, 
távszerencsejátékot és online kaszinójátékot szervezők részére a pénzmosás és a terrorizmus  
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény végrehajtásának,  
valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó 
intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és 
működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól

A pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 77.  § 
(3a)  bekezdésében, valamint az  Európai Unió és az  ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó 
intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény 17.  § (4)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Szabályozott 
Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13. § m) és n) pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. §  E rendelet hatálya a  pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 1.  § (1)  bekezdés i)  pontjában meghatározott tevékenységet végző 
szerencsejáték-szervezőkre (a továbbiakban: szolgáltató) terjed ki.

2. §  E rendelet alkalmazásában
1.  megerősített eljárás: az  ügyfélben, az  igénybe vett szerencsejáték-szolgáltatásban, az  ügyletben, 

a  szerencsejáték-szolgáltatás igénybevételének online vagy offline módjában, valamint a  földrajzi 
kitettségben rejlő kockázat kezelésére szolgáló, a  Pmt. 65.  §-a szerinti belső szabályzatban meghatározott 
esetekben végzett fokozott ügyfél-átvilágítási intézkedések alkalmazása, és a  szolgáltató monitoring 
tevékenységének az  ügyfélnek a  szolgáltatás igénybevétele során végzett játéktevékenysége egészére 
történő kiterjesztése, beleértve az  ügyfélprofiltól történő eltérés vizsgálatát és az  ügyfél pénzeszközei 
forrásáról történő nyilatkozattételre való felhívását;

2.  monitoring: a szolgáltató által
a) az üzleti kapcsolat folyamatos figyelemmel kísérése és
b) az üzleti kapcsolaton kívül az ügylet és a kapcsolódó körülmények elemzése;

3.  szokatlan ügylet: olyan ügylet, amely jelentősen eltér az ügyfél korábbi tevékenysége alapján a szolgáltatónál 
az  adott ügyfélről rendelkezésre álló információktól – különösen, ha az  ügyletek gyakorisága, típusa 
vagy értéke változik meg az  ügyfél korábbi játéktevékenységéhez képest –, vagy az  adott szolgáltatással 
kapcsolatban általánosan követett eljárásoktól, továbbá az  olyan ügylet, amelynek nincs világosan érthető 
gazdasági vagy egyéb jogszerű célja.

2. A belső kockázatértékelés elkészítésének szabályrendszere

3. § (1) A  szolgáltató a  belső kockázatértékelés során értékeli a  beazonosított pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási 
kockázati tényezők szolgáltatóra gyakorolt hatását és a szolgáltatónál működő kockázatalapú ellenőrzési rendszer 
és folyamat megfelelőségét a pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázat enyhítése érdekében. A szolgáltató 
belső kockázatértékelésében meghatározza az  ügyfeleihez, valamint az  ügyleti megbízásokhoz kapcsolódó 
alacsony, átlagos és magas kockázati tényezőket.

 (2) A  szolgáltató a  kockázati tényezőket legalább az  ügyfél személyéhez, az  adott szerencsejáték fajtájához és azon 
belül az  egyes szerencsejáték-termékekhez, a  szolgáltatási csatornához – különös tekintettel az  online vagy 
offline szolgáltatásnyújtásra és közvetítő igénybevételére –, valamint az  ügyfél lakó- vagy tartózkodási helyéhez 
kapcsolódó kockázati csoportokba sorolja. A  szolgáltató a  kockázati tényezőket alacsony, átlagos és magas 
kockázati szintekbe sorolja.

 (3) A  szolgáltatónak a  belső kockázatértékelés elkészítése során, a  Pmt. 27.  §-ában, valamint a  pénzmosás és 
a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, valamint az Európai 
Unió és az  ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról 
szóló 2017. évi LII. törvény alapján elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről szóló 21/2017. (VIII. 3.) 
NGM  rendelet 1. és 2.  mellékletében meghatározottak mellett figyelembe kell vennie a  tevékenységéhez 
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kapcsolódó készpénz- és ügyfélforgalom nagyságrendjét, játékosi körének jellemzőit, valamint a  nemzeti és 
a nemzetek feletti kockázatértékelés eredményét is.

 (4) A  szolgáltatónak a  belső kockázatértékelés megalapozottságát forgalmi adatokkal is alá kell támasztania, amely 
tartalmazza az  egy játékosra vetített átlagértékeket – különösen a  megelőző 12 hónapban, havi bontásban 
az összes játékos által játékba vitt tétek összegének egy játékosra vetített átlagösszegét, valamint a szolgáltató tiszta 
játékbevételének egy játékosra vetített átlagösszegét – is.

4. §  A szolgáltató a belső kockázatértékelésében dokumentálja a kockázati tényezőket és a kockázati tényezők alapjául 
szolgáló információkat, a  kockázatok értékelését, a  kockázatok kezelésére tett intézkedéseket, a  felelős személyt, 
a tervezett felülvizsgálat időpontját. A szolgáltató a belső kockázatértékelést köteles írásba foglalni és a szolgáltató 
Pmt. 65. §-a szerinti belső szabályzatában meghatározott vezetőjével jóváhagyatni.

5. §  A szolgáltatónak szerencsejáték-szervező tevékenysége során olyan módszereket kell alkalmaznia, amelyek 
alkalmasak a szolgáltató eljárásrendje és a  játékok menete során a szokatlan játékosi magatartások és tranzakciók 
kiszűrésére, valamint a nyereményigazolás valóságtartalmának alátámasztására.

6. §  A szolgáltató soron kívül felülvizsgálja a belső kockázatértékelését, és módosítja, ha
a) a tevékenységéhez kapcsolódó, a 3. § (4) bekezdése szerinti forgalmi adatokban legalább harminc százalékos 

változás következik be,
b) az általa korábban már azonosított kockázat természete megváltozik,
c) új, korábban még nem azonosított pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázat merül fel,
d) a saját maga által tett kockázatot csökkentő intézkedésből ez következik, vagy
e) minden egyéb esetben, amikor a  szolgáltató feltételezi, hogy a  kockázatértékelés alapjául szolgáló 

információ már nem képezi a belső kockázatértékelés alapját.

7. § (1) A  szolgáltató ügyfeleit az  üzleti kapcsolat létesítésekor a  3.  § (1) és (2)  bekezdése alapján alacsony, átlagos vagy 
magas kockázati szintbe sorolja.

 (2) Az  ügyfél az  üzleti kapcsolat létesítése, valamint az  üzleti kapcsolat fennállása során alacsony kockázati szintbe 
kizárólag abban az  esetben sorolható be, ha az  ügyfél személyéhez kapcsolódó átlagos vagy magas kockázati 
tényező nem merül fel.

 (3) Az  ügyfelet magas kockázatúnak kell tekinteni, ha egy ügylet végrehajtása során a  belső szabályzatban 
meghatározott összeget meghaladóan nagy mennyiségű készpénzt vagy virtuális fizetőeszközt használ.

 (4) Ha a Pmt. 3. § 45. pont b) alpontja szerinti üzleti kapcsolat jön létre, a szolgáltató az üzleti kapcsolat fennállása során 
végzett monitoring tevékenységének eredményeképpen felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja a megállapított 
kockázati szintet. Ha szükséges, a  szolgáltató megteszi azokat a  módosított kockázati szintnek megfelelő 
ügyfél-átvilágítási intézkedéseket, amelyeket a korábbi kockázati szint megállapítását követően nem hajtott végre. 
A szolgáltató a módosított kockázati szintnek megfelelően elemzi a korábban már teljesített ügyleteket és pénzügyi 
műveleteket is, különös figyelmet fordítva az  összetett, a  szokatlan, így különösen a  szokatlanul nagy értékű, 
illetve a szokatlan ügylettípusban végrehajtott vagy a gazdasági vagy a jogszerű cél nélküli ügyletekre és pénzügyi 
műveletekre.

3. A belső ellenőrző és információs rendszer működtetése

8. § (1) A Pmt. 63. § (1) bekezdésében meghatározott belső ellenőrző és információs rendszer magában foglalja a beléptető 
és nyilvántartási rendszer működtetését, ennek kezelésének és működésének szolgáltató általi belső ellenőrzését, 
a  pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni fellépés és eljárásrend betartásának szolgáltató általi rendszeres 
belső ellenőrzését, a belső ellenőrzést elősegítő felelősségi és tájékoztatási rendszer kialakítását, a felelős vezetőket, 
valamint a  pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény észlelése érdekében 
működtetett szűrőrendszer alkalmazását.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti belső ellenőrző és információs rendszernek igazodnia kell a  szolgáltató tevékenysége 
nagyságrendjéhez, összetettségéhez, és így alkalmasnak kell lennie az  adott szerencsejáték fajta tekintetében 
a szolgáltató belső kockázatértékelésében azonosított kockázatok kezelésének elősegítésére.
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4. Az egyszerűsített és a fokozott ügyfél-átvilágítás, a felügyeleti jóváhagyás szabályai

9. § (1) Ha az  ügyfél nem jelent meg személyesen a  személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében, és 
az ügyfél-átvilágítás a szolgáltató által üzemeltetett, biztonságos, védett, előzetesen auditált elektronikus hírközlő 
eszköz útján történt, az  ilyen módon azonosított ügyfél számára történő első kifizetést a  szolgáltató kizárólag 
az  ügyfél nevére, a  Pmt. 22.  § (1)  bekezdésében meghatározott pénzforgalmi szolgáltatónál nyitott fizetési 
számlájára teljesítheti.

 (2) Pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy pénzeszköz büntetendő cselekményből való származására 
utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén a  szolgáltató – kockázatérzékenységi alapon – kéri az  ügyféltől 
a pénzeszközök forrására vonatkozó információk rendelkezésre bocsátását, és ezen információk igazoló ellenőrzése 
érdekében a pénzeszközök forrására vonatkozó dokumentumok bemutatását.

 (3) Az  (1)  bekezdésben meghatározott esetben, illetve a  fokozott ügyfél-átvilágítást szükségessé tevő más esetben 
a  belső szabályzatban meghatározott ügyfél-átvilágítási intézkedést a  felügyeletet ellátó hatóság abban 
az  esetben hagyja jóvá, ha az  alkalmazott intézkedés alkalmas a  pénzmosással és a  terrorizmus finanszírozásával 
összefüggésben felmerülő kockázatok kezelésére és az ügyfél-átvilágítás elemeinek Pmt. szerinti teljesítésére.

10. §  A felügyeletet ellátó hatóság abban az  esetben hagyja jóvá a  szolgáltató belső szabályzatában meghatározott 
egyszerűsített ügyfél-átvilágítási eseteket, ha a  szolgáltató belső kockázatértékelése alapján megállapítható 
az alacsony kockázat és a kapcsolódó intézkedések végrehajtásának módja is.

5. Az auditált elektronikus hírközlő eszköz és működtetésének minimumkövetelményei, az auditálás 
módja, az elektronikus hírközlő eszköz útján végzett ügyfél-átvilágítás végrehajtása

11. § (1) Az auditált elektronikus hírközlő eszköznek alkalmasnak kell lennie a szolgáltató által végrehajtott ügyfél-átvilágítási 
intézkedéseknek legalább a  személyes megjelenéssel történő ügyfél-átvilágítás biztonsági szintjével megegyező 
biztonsági szint biztosításával történő elvégzésére.

 (2) Az  elektronikus hírközlő eszköz akkor auditálható és működtethető, ha legalább az  alábbi informatikai biztonsági 
követelményeknek megfelel:
a) elemei azonosíthatók és dokumentáltak,
b) üzemeltetési folyamatai szabályozottak, dokumentáltak és az  üzemeltetési szabályzat vagy más belső 

szabályozó eszköz szerinti gyakorisággal ellenőrzöttek,
c) változáskezelési folyamatai biztosítják, hogy a rendszer paraméterezésében és a szoftverkódban bekövetkező 

változások csak tesztelt és dokumentált módon valósulhatnak meg,
d) adatmentési és adat-visszaállítási rendje biztosítja a  rendszer biztonságos visszaállítását, továbbá 

a mentés-visszaállítás az üzemeltetési szabályzat vagy más, kötelező jelleggel alkalmazandó belső szabályozó 
eszköz szerinti gyakorisággal és dokumentáltan tesztelt,

e) a  felhasználói hozzáférés mind alkalmazási, mind infrastruktúraszinten szabályozott, dokumentált és 
az üzemeltetési szabályzat vagy más belső szabályozó eszköz szerinti gyakorisággal ellenőrzött,

f ) a felállított végfelhasználói hozzáférések egységes, zárt rendszert alkotnak, biztosítják az azonosítási folyamat 
megvalósulását, továbbá felhasználóinak tevékenysége naplózott, a  rendkívüli eseményekről automatikus 
figyelmeztetéseket generál,

g) a  hozzáférést biztosító kiemelt jogosultságok szabályozottak, dokumentáltak és az  üzemeltetési szabályzat 
vagy más belső szabályozó eszköz szerinti gyakorisággal ellenőrzöttek, a kiemelt jogosultságokkal elvégzett 
tevékenység naplózott, a  napló fájlok sérthetetlensége biztosított, és a  kritikus rendkívüli eseményekről 
automatikus figyelmeztetések generálódnak,

h) a  távoli hozzáférés szabályozott, dokumentált és az  üzemeltetési szabályzat vagy más belső szabályozó 
eszköz szerinti gyakorisággal ellenőrzött,

i) a vírusok és más rosszindulatú kódok és cselekmények elleni védelem biztosított,
j) egyéb adatkommunikációja és rendszerkapcsolatai dokumentáltak és ellenőrzöttek, az  adatkommunikáció 

bizalmassága, sérthetetlensége és hitelessége biztosított,
k) a katasztrófa-helyreállítási terv rendszeresen tesztelt,
l) adattárolásra szolgáló eszközeinek védelme szabályozott, megfelelően korlátozott, és a  korlátozások 

rendszeres felülvizsgálatokkal és ellenőrzésekkel fenntartott,
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m) saját kontrolljai és az  üzemeltetési szabályzat vagy más belső szabályozó eszköz gondoskodik 
a rendszerelemek és a kezelt információk sértetlenségéről és védelméről, valamint

n) biztosított a  megfelelő szintű fizikai védelem, az  elkülönített környezet és az  egyes biztonsági események 
detektálása.

 (3) A szolgáltató az auditált elektronikus hírközlő eszköz vonatkozásában gondoskodik arról, hogy
a) az ügyféllel felépített elektronikus átviteli csatornán keresztül folyó távadatátvitel megfelelően biztonságos, 

titkosított, bizalmas, sértetlen és hiteles legyen,
b) az ügyfél megkapja a szolgáltatás igénybevételének feltételeiről való tájékoztatását, beleértve a szolgáltatás 

biztonságára vonatkozó ügyféloldali felelősséget is,
c) a szolgáltatóoldali azonosításban csak a szükséges mértékben és csak olyan személy vegyen részt, aki a valós 

idejű ügyfél-azonosítás végrehajtásához szükséges jogi, technikai és biztonsági oktatásban részesült,
d) az  elektronikus hírközlő eszközre, az  azonosítási és hitelesítési folyamatra vonatkozó olyan, az  Európai 

Gazdasági Térség területén bejegyzett informatikai rendszerek auditálására jogosult gazdasági társaság által 
készített vizsgálati jelentéssel rendelkezzen, amely igazolja, hogy ezek informatikai védelme a  biztonsági 
kockázatokkal arányos,

e) a jogi szabályozás, az alkalmazott technológia vagy az üzleti folyamatban történt változás esetén, de legalább 
kétévente, a vizsgálati jelentést megújítsa,

f ) a d) pontban meghatározott vizsgálati jelentést olyan, az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában 
bejegyzett szervezet állítsa ki, amely szervezetnél a vizsgálatban igazolhatóan részt vevő személy rendelkezik 
legalább
fa) az  Information Systems Audit and Control Association (ISACA) által kiadott Certified Information 

Systems Auditor (CISA),
fb) az  Information Systems Audit and Control Association (ISACA) által kiadott Certified Information 

Security Manager (CISM),
fc) az  International Information Systems Security Certification Consortium Inc. által kiadott Certified 

Information Systems Security Professional (CISSP) vagy
fd) az  Információbiztonsági irányítási rendszerekre vonatkozó ISO/IEC 27001 Vezető Auditor (Lead 

Auditor)
képesítéssel és minősítéssel, valamint

g) az  ügyfél kérésére az  ügyfél számára lehetővé tegye az  azonosításával, hitelesítésével és a  nyilatkozatával 
kapcsolatos adatoknak az  adatkezelés céljának megfelelő ideig történő tárolását és a  tárolt adatok 
változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

12. § (1) Az  ügyfél-átvilágítást végző szolgáltató megbizonyosodik arról, hogy az  ügyfél-átvilágításhoz használt, 
a Pmt. 3. § 32. pontja szerinti személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány alkalmas az e § szerinti 
ügyfél-átvilágítás elvégzésének keretén belül a  személyazonosságot igazoló ellenőrzésre. A  szolgáltató köteles 
megvizsgálni, hogy a Pmt. 3. § 32. pontja szerinti személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány egyes 
elemei és azok elhelyezkedése megfelelnek-e az  okmányt kiállító hatóság előírásainak, ha arra utaló körülmény 
merül fel, hogy az ügyfél hamis hatósági igazolvánnyal kívánja magát azonosítani.

 (2) Az ügyfél-átvilágítás során a szolgáltató megbizonyosodik arról, hogy
a) a Pmt. 3. § 32. pontja szerinti személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány okmányazonosítója 

megegyezik az ügyfél által közölt okmányazonosítóval, felismerhető és sérülésmentes és
b) a  Pmt. 3.  § 32.  pontja szerinti személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványon megtalálható 

adatok megegyeznek az ügyfélről a szolgáltatónál rendelkezésre álló adatokkal.
 (3) Ha a  szolgáltató a  személyazonosság igazoló ellenőrzését a  szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi 

XXXIV. törvény 29/H.  § (2)  bekezdése alapján közhiteles nyilvántartásból történő adatlekérdezés útján hajtja 
végre, és az  ellenőrzés eredménye a  bemutatott és a  lekérdezés során kapott azonosító adatok egyezőségét, 
valamint a  bemutatott személyazonosító okmány érvényességét alátámasztja, a  szolgáltató mentesül 
az (1) és (2) bekezdésben meghatározott intézkedések végrehajtása alól.

 (4) A  szolgáltató megköveteli az  ügyfél-átvilágítási intézkedésekkel érintett ügyféltől az  ügyfél részére elektronikus 
levélben megküldött, elektronikus hivatkozás útján történő megerősítés elvégzését, vagy az  ügyfél részére 
legalább 8 karakterből álló egyedi azonosító kód elektronikus levélben vagy SMS-ben történő megküldése esetén 
a kód online felületen történő megadását és az ügyfél által megadott és a részére továbbított kód egyezőségének 
ellenőrzését.
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 (5) A szolgáltató megszakítja az ügyfél-átvilágítást, ha
a) az ügyfél által bemutatott okmány, illetve okirat fizikai és adattartalmi követelményei nem adottak,
b) az ügyfél, az általa bemutatott okmány, illetve okirat vizuális azonosításának feltételei nem adottak,
c) az ügyfél nem, nem teljes egészében vagy hibásan küldi vissza az azonosítási kódot, valamint
d) az eljárás során azzal kapcsolatban bármilyen ellentmondás vagy bizonytalanság lép fel.

 (6) Az ügyfél-átvilágítási eljárás lefolytatását a szolgáltatónak visszaigazolhatóan és ellenőrizhetően dokumentálnia kell.

13. § (1) Ha az  üzleti kapcsolat vagy ügyleti megbízás jellege és összege, valamint az  ügyfél körülményei alapján 
a  Pmt.  65.  §-ában meghatározott belső szabályzatban rögzített eljárás eredményének megfelelően a  pénzmosás 
és a  terrorizmus finanszírozásának megelőzése és megakadályozása érdekében szükséges, az  auditált 
elektronikus hírközlő eszköz útján történő ügyfél-átvilágítás alkalmazása esetén az  auditált elektronikus 
hírközlő eszköznek a  11.  §-ban foglalt rendelkezéseknek történő megfelelésen túl biztosítania kell, hogy 
a  szolgáltató a  személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány adatainak ellenőrzése során kép- és 
hangfelvételt, valamint képernyőképeket készíthessen az  okmány elő- és hátlapjáról, a  lakcímet igazoló hatósági 
igazolvány személyazonosító adatokat és a  lakcímet tartalmazó oldaláról, valamint az  azonosítandó személyről. 
A  képfelvételeken az  ügyfél-átvilágítás során rögzítendő információknak tisztán láthatónak, felismerhetőnek és 
rögzíthetőnek kell lenniük.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti eljárás alkalmazása esetén az  auditált elektronikus hírközlő eszköznek a  vizuális és 
hangkapcsolat lehetőségét biztosítania kell. A  valós idejű kép- és hangátvitelt lehetővé tévő elektronikus 
hírközlő eszköz képfelbontásának és a kép megvilágításának alkalmasnak kell lennie az ügyfél nemének, korának, 
arcjellemzőinek felismerésére és az  ügyfél által bemutatott fényképes azonosító okmánnyal való összevetésre, 
az okmányban foglalt adatok és a bemutatott okmány biztonsági elemeinek azonosítására.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti eljárás alkalmazása esetén a szolgáltató az ügyfél-átvilágítás során a szolgáltató és az ügyfél 
között létrejött teljes kommunikációt, az ügyfél valós idejű ügyfél-átvilágítással kapcsolatos részletes tájékoztatását 
és az ügyfél ehhez történő kifejezett hozzájárulását visszakereshető módon kép- és hangfelvételen rögzíti.

 (4) Az  (1)  bekezdés szerinti eljárás alkalmazása esetén a  szolgáltató ügyfél-átvilágítást végző alkalmazottja felszólítja 
az ügyfelet arra, hogy
a) úgy nézzen bele a kamerába, hogy arcképe felismerhető és rögzíthető legyen,
b) érthető módon közölje a  valós idejű ügyfél-átvilágításhoz használt, a  Pmt. 3.  § 32.  pontja szerinti 

személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány okmányazonosítóját, és
c) úgy mozgassa az ügyfél-átvilágításhoz használt, a Pmt. 3. § 32. pontja szerinti személyazonosság igazolására 

alkalmas hatósági igazolványát, hogy az  azon található biztonsági elemek és adatsorok felismerhetők és 
rögzíthetők legyenek.

 (5) Az  (1)  bekezdés szerinti eljárás alkalmazása esetén a  szolgáltató ügyfél-átvilágítást végző alkalmazottja 
megbizonyosodik arról, hogy az  ügyfél arcképe felismerhető és azonosítható az  általa bemutatott, a  Pmt. 3.  § 
32. pontja szerinti személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványon látható arckép alapján.

 (6) Az  (1)  bekezdés szerinti eljárás alkalmazása esetén az  ügyfél-átvilágítást végző alkalmazott személyesen vagy 
hazai és külföldi okmányok elemeinek ellenőrzésére alkalmas szoftver használata útján ellenőrzi az  okmányokat, 
az  okmány biztonsági elemeinek (hologram, kinegram) felismerhetőségét és sérülésmentességét. Az  eljárás nem 
hajtható végre, ha a fényviszonyok, a képernyőképek, a kép és a hang minősége, az adatátvitel nem megfelelő.

 (7) Az  (1)  bekezdés szerinti eljárás alkalmazása esetén az  ügyfél-átvilágítás során az  ügyfél-átvilágítást végző 
alkalmazott megbizonyosodik arról, hogy a kártyaformátumú személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély 
rendelkezik gépi adatolvasást lehetővé tevő mezővel.

 (8) Az (1) bekezdés szerinti eljárás alkalmazása esetén a szolgáltató megköveteli az ügyfél-átvilágítási intézkedésekkel 
érintett ügyféltől, hogy az  a  részére elektronikus levélben vagy SMS-ben megküldött, legalább 8 karakterből 
álló egyedi azonosító kódot egy online felületen adja meg. Az  ügyfél által megadott és a  részére továbbított kód 
egyezőségét a szolgáltató ellenőrzi.

 (9) Az (1) bekezdés szerinti eljárás alkalmazása esetén a szolgáltató megszakítja az ügyfél-átvilágítást, ha
a) az ügyfél visszavonja az adatrögzítéshez adott hozzájárulását,
b) az ügyfél által bemutatott okmány, illetve okirat fizikai és adattartalmi követelményei nem adottak,
c) az ügyfél, az általa bemutatott okmányok, illetve okiratok vizuális azonosításának feltételei nem adottak,
d) a szolgáltató nem tudja elkészíteni a hang- és képfelvételt,
e) az ügyfél nem, nem teljes egészében vagy hibásan küldi vissza az azonosítási kódot,
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f ) az  ügyfél nem, vagy a  szolgáltató számára észlelhetően más személy befolyása alatt tesz nyilatkozatot, 
valamint

g) az eljárás során azzal kapcsolatban bármilyen ellentmondás vagy bizonytalanság lép fel.
 (10) Az ügyfél-átvilágítási eljárás lefolytatását a szolgáltató visszaigazolhatóan és ellenőrizhetően dokumentálja.

6. Megerősített eljárás

14. §  A szolgáltató az  üzleti kapcsolat folyamatos figyelemmel kísérését – a  Pmt.-ben meghatározott eseteken túl – 
megerősített eljárásban hajtja végre, ha az  ügyfél rendszeresen – egy éven belül legalább három különböző 
alkalommal – kéri, hogy nyereményét más játékosnak fizesse ki a szolgáltató.

15. § (1) A  szolgáltató a  megerősített eljárás lefolytatása során – a  Pmt. 9/A.  §-ában, 16.  §-ában és 16/A.  §-ában 
meghatározott rendelkezések szerint lefolytatott ügyfél-átvilágítás keretében vagy azt követően, az üzleti kapcsolat 
fennállása során – további információkat szerez az  ügyfélről, az  ügyfél pénzeszközei forrásáról, a  tervezett vagy 
végrehajtott tranzakció céljáról nyilvánosan elérhető adatbázisok és információk alapján, valamint ellenőrzi az ilyen 
módon tudomására jutott információkat.

 (2) Ha a  szolgáltató több, a  Pmt. hatálya alá tartozó szerencsejáték szervezésére vonatkozó engedéllyel rendelkezik, 
a  megerősített eljárás keretében végzett monitoring tevékenységét alkalmazza a  beazonosított játékost érintően 
az általa üzemeltetett valamennyi játékkaszinóban, kártyateremegységben, fogadás során, valamint weboldalon.

7. Az üzleti kapcsolat létesítéséhez vagy ügyleti megbízás teljesítéséhez kapcsolódóan vezetői döntést 
igénylő esetek meghatározása

16. § (1) A szolgáltató az üzleti kapcsolat létesítését vagy ügyleti megbízás teljesítését – a Pmt.-ben meghatározottakon túl – 
a Pmt. 65. §-a szerinti belső szabályzatában meghatározott vezető jóváhagyásához köti, ha
a) nyeremény kifizetése a tétet megtevő játékostól eltérő személy részére történik, vagy
b) az  ügyfél-átvilágítási intézkedések végrehajtása során az  ügyféllel kapcsolatban magas kockázatra utaló 

tényező merül fel.
 (2) Az üzleti kapcsolat létesítéséhez vagy ügyleti megbízás teljesítéséhez kapcsolódó vezetői döntést minden esetben 

visszakereshető és ellenőrizhető módon dokumentálni kell.

8. Képzési program

17. § (1) A  szolgáltató a  Pmt. 64.  §-a alapján a  vezető beosztású játéktechnikai alkalmazottainak bevonásával éves képzési 
programot készít, és ez  alapján évente legalább egyszer, továbbá a  Pmt. 65.  §-a szerinti belső szabályzatának 
módosulása esetén képzést tart az alkalmazottak részére. Az újonnan belépő alkalmazottak a munkába állás előtt 
részt vesznek a képzésen.

 (2) A  képzési programok anyagát az  egyes tevékenységi területek tapasztalatainak folyamatos elemzésével és 
értékelésével alakítják ki, összhangban a tevékenységet érintő kockázatokkal.

 (3) A képzés tartalmazza
a) a  pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzésével, megakadályozásával kapcsolatos 

nemzeti és európai uniós jogi szabályozásra, a  kapcsolódó nemzetközi ajánlásokra, a  szolgáltató belső 
kockázatértékelésére,

b) a  szolgáltató szerencsejáték-szervező tevékenysége során a  kockázatalapú megközelítés alkalmazására, 
az  ügyfél-átvilágítás és a  bejelentés belső eljárási rendjére, a  játékos, illetve a  szolgáltató alkalmazottja 
részéről a pénzmosásra, terrorizmusfinanszírozásra utaló körülményekre,

c) a  személyazonosság igazolására alkalmas hatósági okmányok formai és biztonsági elemeivel kapcsolatos 
információkra, valamint

d) a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtására, illetve az auditált elektronikus hírközlő eszköz 
alkalmazására

vonatkozó ismereteket.
 (4) A  képzésen részt vett személyeket a  szolgáltató írásban vagy szóban vizsgáztatja az  általa meghatározott 

szempontrendszernek megfelelően.
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 (5) A képzés tematikáját, a képzésen részt vevő alkalmazottak nevét, beosztását és munkakörét, a vizsgák anyagát és 
eredményét a szolgáltató dokumentálja.

9. Ügylet teljesítésének felfüggesztése

18. § (1) A szolgáltató belső szabályzatában meghatározza az ügylet felfüggesztése során az ügyfélnek adandó tájékoztatás 
tartalmát, valamint szervezeti egységeinek vagy az érintett munkakört ellátó alkalmazottaknak a kötelezettségeit és 
felelősségét.

 (2) A szolgáltató a felfüggesztési kötelezettség teljesítésére utaló adat, tény, illetve körülmény felmerülésekor telefonon 
értesíti a  pénzügyi információs egységként működő hatóságot, valamint köteles biztosítani, hogy a  felfüggesztés 
ideje alatt a  telefonos kapcsolattartás a  pénzügyi információs egységként működő hatósággal a  kijelölt személy 
akadályoztatása esetén is biztosított legyen.

 (3) A szolgáltató az általa vezetett nyilvántartáson belül az ügylet felfüggesztését igazoló iratot vagy annak másolatát 
köteles elkülönítetten kezelni.

10. Az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó 
intézkedések végrehajtása érdekében működtetett szűrőrendszer kidolgozása és működtetésének 
minimumkövetelményei

19. § (1) A  játékkaszinót, kártyatermet működtető, távszerencsejátékot és online kaszinójátékot szervező szolgáltató 
az  Európai Unió és az  ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések 
végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (a továbbiakban: Pvkit.) 3.  § (6)  bekezdésében meghatározott 
kötelezettsége teljesítése érdekében olyan automatizált szűrőrendszert alkalmaz, amely informatikai rendszer 
alkalmas a szolgáltató által nyilvántartásba vett teljes ügyfélállomány személyes adatainak a korlátozó intézkedések 
által meghatározott személyek adataival való rendszeres összehasonlításra.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a távszerencsejátéknak nem minősülő fogadást szervező által alkalmazott minden 
olyan módszer automatikus szűrőrendszer üzemeltetésének minősül, amely esetében az  ügyfél-átvilágítással 
érintett személy és a  pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel érintett személyek adatainak összehasonlítása 
(az egyezés vizsgálata, kizárása) nem manuálisan, hanem informatikai megoldás használatával történik.

 (3) A  játékkaszinót vagy kártyatermet működtető szolgáltató, valamint a  távszerencsejáték és az  online kaszinójáték 
szervezője a  szűrést köteles elvégezni az  ügyfél-átvilágítási intézkedések végrehajtásakor az  ügyfél-átvilágítással 
érintett ügyfélre vonatkozóan, valamint a  Pvkit. 3.  § (5)  bekezdése szerinti tájékoztató közzétételét követően 
haladéktalanul a nyilvántartásba vett ügyfelei vonatkozásában.

 (4) Az  ügyfél-átvilágítási intézkedések végrehajtását követően a  játékkaszinót vagy kártyatermet működtető 
szolgáltató, valamint a  távszerencsejáték és az  online kaszinójáték szervezője a  szűrést köteles elvégezni 
a monitoring során az ügyfél részére történő kifizetést megelőzően.

 (5) A  játékkaszinót vagy kártyatermet működtető szolgáltató, valamint a  távszerencsejáték és az  online kaszinójáték 
szervezője eltérhet a (4) bekezdésben meghatározott intézkedés alkalmazásától, ha
a) a  játékkaszinót vagy kártyatermet működtető szolgáltató döntésétől függően a  játékkaszinó vagy 

kártyaterem területére történő belépéskor az adott ügyfél vonatkozásában vagy a korlátozó intézkedéseket 
elrendelő uniós jogi aktusokkal és ENSZ BT határozatokkal kapcsolatos változás esetén azon ügyfelei 
vonatkozásában, melyekkel üzleti kapcsolatban áll, vagy

b) a távszerencsejáték és az online kaszinójáték szervezője döntésétől függően az ügyfélnek a távszerencsejáték 
és online kaszinójáték szervezésére használt elektronikus hírközlő eszköz és rendszerbe történő 
bejelentkezésekor vagy a korlátozó intézkedéseket elrendelő uniós jogi aktusokkal és ENSZ BT határozatokkal 
kapcsolatos változás esetén a már nyilvántartásba vett ügyfelei vonatkozásában

a szűrést elvégzi.
 (6) A  távszerencsejátéknak nem minősülő fogadást szervező a  szűrést köteles elvégezni a  távszerencsejátéknak nem 

minősülő, nem hírközlő eszköz és rendszer útján szervezett fogadás esetében a  hatszázezer forintot elérő vagy 
meghaladó összegű nyeremény kifizetését megelőzően, a  távszerencsejátéknak nem minősülő, hírközlő eszköz 
és rendszer útján szervezett fogadás esetében a  hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű játékosi 
egyenlegről történő kifizetést megelőzően.
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 (7) A  szűrés eredményeképpen egyezéssel érintett ügyfél, ügylet pénzmosás és terrorizmus finanszírozása 
szempontjából történő elemzését és értékelését a szolgáltató haladéktalanul végrehajtja, és hiteles, visszakereshető 
módon dokumentálja.

 (8) A szűrés során keletkezett adatot a szolgáltató a szűrés végrehajtásától számított nyolc évig köteles megőrizni.

11. Záró rendelkezések

20. §  Ez a rendelet 2021. november 1-jén lép hatályba.

21. §  Ez a rendelet
a) a  pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának 

megelőzéséről, a  648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint  
a  2005/60/EK  európai parlamenti és tanácsi irányelv és a  2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2015. május 20-i 2015/849 (EU) európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint

b) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről 
szóló (EU) 2015/849 irányelv, valamint a  2009/138/EK és a  2013/36/EU irányelv módosításáról szóló, 
2018. május 30-i (EU) 2018/843 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

  Dr. Biró Marcell s. k.,
  elnök

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének 5/2021. (X. 21.) SZTFH rendelete
a felelős játékszervezés részletes szabályairól

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38.  § (1a)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a  Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13.  § i) és n)  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. FEJEZET
A TÚLZÁSBA VITT SZERENCSEJÁTÉK ÁRTALMAIRÓL ÉS A SZENVEDÉLYBETEGSÉG KIALAKULÁSÁNAK 
VESZÉLYEIRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG

1. § (1) A szerencsejáték-szervező (a továbbiakban: szervező) a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 
(a továbbiakban: Szjtv.) hatálya alá tartozó tevékenysége és annak kereskedelmi kommunikációja során a túlzásba 
vitt szerencsejáték ártalmaira, a szenvedélybetegség kialakulásának veszélyeire vonatkozó figyelmeztetést alkalmaz.

 (2) A  szervező az  Szjtv. hatálya alá tartozó tevékenysége során a  sérülékeny személyek szerencsejátékhoz való 
hozzáférésének korlátozására vonatkozó figyelmeztetést alkalmaz, valamint felhívja a játékos figyelmét a sérülékeny 
személynek nem minősülő személyek részére biztosított önkorlátozó és önkizáró intézkedések igénybevételének 
lehetőségére.

 (3) A szervező a játéktervben és a részvételi szabályzatban meghatározza a sérülékeny személyek fokozott védelmének, 
valamint a sérülékeny személynek nem minősülő játékosok részére biztosított önkorlátozó, önkizáró intézkedések 
igénybevételének rendjét, továbbá a szervező által alkalmazott egyéb játékosvédelmi intézkedéseket.

2. § (1) A  Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a  továbbiakban: Hatóság) a  felelős játékszervezés elvének 
megfelelő szervezői eljárás és a  játékosok védelme érdekében honlapján közzéteszi és ügyfélszolgálatain 
a játékosok részére nyomtatott formában folyamatosan elérhetővé teszi
a) a  kóros játékszenvedéllyel élő személyek pszichiátriai ellátását biztosító szolgáltatók elnevezését és 

elérhetőségi adatait megyénként és településenként,
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b) a problémás játékkal és kóros játékszenvedéllyel élő személyek részére a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló törvény alapján közösségi ellátásokat nyújtó szolgáltatók elnevezését és elérhetőségi 
adatait megyénként és településenként,

c) legalább három, a  játékosok védelmével vagy a  szerencsejáték káros hatásainak megelőzésével, 
csökkentésével foglalkozó civil szervezet elnevezését és elérhetőségi adatait,

d) a gondnokság alá helyezés iránti eljárásról szóló gyakorlati tájékoztatót,
e) a jelentős önkorlátozó nyilatkozatról szóló gyakorlati tájékoztatót és e nyilatkozat ajánlott mintáját,
f ) a 18 év alatti személyek fokozott védelméről és játéktilalmáról szóló tájékoztatót,
g) a  18 év alattiak kivételével a  sérülékeny személyek (a  továbbiakban: egyéb sérülékeny személy) fokozott 

védelméről és szervezői ellenőrzéséről, valamint a játékosvédelmi nyilvántartás működéséről szóló gyakorlati 
tájékoztatót,

h) a  sérülékeny személynek nem minősülő játékosok részére a  jogszabály szerint kötelezően biztosított 
önkorlátozó, önkizáró intézkedések használatáról gyakorlati tájékoztatót szerencsejáték fajtánként,

i) a játékosvédelmi nyilvántartással kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatót és
j) az ajánlott felelős játékszervezői minősítéssel rendelkező szervezők 20. § (1) bekezdése szerinti adatait.

 (2) A  szerencsejáték-szabályozásért felelős miniszter az  (1)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti tájékoztatást 
az  egészségügyért, valamint szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben és adatszolgáltatása 
alapján, az  (1)  bekezdés c)  pontja szerinti tájékoztatást az  egészségügyért felelős miniszterrel egyetértésben és 
adatszolgáltatása alapján, az  (1)  bekezdés d)  pontja szerinti tájékoztatást az  igazságügyért felelős miniszterrel 
egyetértésben és adatszolgáltatása alapján készíti el és bocsátja a  Hatóság rendelkezésére. Az  (1)  bekezdés 
e)–i)  pontja szerinti tájékoztatót a  Hatóság − az  (1)  bekezdés i)  pontja szerinti tájékoztató esetében a  Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal egyetértésben − készíti el.

 (3) Az (1) bekezdés a)–i) pontja szerinti tájékoztatók tartalmát készítője a közzétételt követően félévente felülvizsgálja.

3. § (1) A  szervező a  2.  § (1)  bekezdés a)–i)  pontja szerinti tájékoztatást, valamint a  2.  § (1)  bekezdés j)  pontja esetén 
a  szervező tevékenységi engedélye szerinti szerencsejáték fajtára vonatkozó tájékoztatást a  szervező által 
alkalmazott esetleges további önkorlátozó, önkizáró intézkedésekkel kiegészítve a honlapjáról elérhetővé teszi.

 (2) A távszerencsejáték és online kaszinójáték szervezője kivételével a szervező a játéktérben vagy az értékesítés során 
az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást a játékosok részére hozzáférhetővé teszi.

 (3) A tájékoztatás (1) és (2) bekezdés szerinti szervezői változatán a szervező a cégnevét, a kereskedelmi kommunikáció 
során használt egyéb elnevezését, logóját feltüntetheti és az  önkéntesen vállalt játékosvédelmi intézkedéseit, 
játékosvédelmi programját is bemutathatja.

4. § (1) A Hatóság az Szjtv. 1. § (5a)–(6d) bekezdésében és az e rendeletben foglaltakkal kapcsolatos bejelentések, panaszok, 
javaslatok szóbeli előterjesztésére a hét minden napján 0–24 óra között működő, ingyenesen hívható telefonvonalat 
tart fenn (a továbbiakban: játékosvédelmi zöld szám).

 (2) A játékosvédelmi zöld számot valamennyi szervező a honlapján feltünteti.
 (3) A  távszerencsejáték és online kaszinójáték szervező kivételével a  szervező a  játékosvédelmi zöld számot 

a belépésnél és az értékesítési helyen, pénztárnál figyelemfelhívó módon közzéteszi.

II. FEJEZET
A SÉRÜLÉKENY SZEMÉLYEK SZERENCSEJÁTÉKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSÉNEK KORLÁTOZÁSA

1. A jelentős önkorlátozó nyilatkozat

5. § (1) A  játékos egy vagy több szerencsejáték fajtára vagy több szervezőre kiterjedő önkorlátozó nyilatkozatot tehet 
(a továbbiakban: jelentős önkorlátozó nyilatkozat).

 (2) A játékos a jelentős önkorlátozó nyilatkozatot írásba foglalja, és azt
a) a személyazonosság igazolása mellett személyesen,
b) postai úton teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy
c) a nyilatkozattevő elektronikus azonosítását követően elektronikusan hitelesítve, elektronikus úton,
az a) pont esetében a Hatóság ügyfélszolgálatán, a b) és c) pont esetében a Hatósághoz nyújtja be.
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 (3) A jelentős önkorlátozó nyilatkozatban a szerencsejáték fajták a következő felosztás szerint jelölhetők meg:
a) kártyateremben szervezett kártyajáték,
b) játékkaszinó,
c) online kaszinó,
d) távszerencsejáték.

 (4) A jelentős önkorlátozó nyilatkozatban a Hatóság tevékenységi engedélyével rendelkező szervező jelölhető meg.
 (5) A jelentős önkorlátozó nyilatkozat érvényességi ideje 1 év, 3 év vagy 5 év. Az 1 évet meg nem haladó érvényességű 

nyilatkozat visszavonásának nincs helye. Az  1 évet meghaladó érvényességű nyilatkozat legalább 2 év leteltét 
követően a  személyazonosság igazolása mellett a  Hatóság ügyfélszolgálatán, személyesen tett írásbeli 
nyilatkozatban vonható vissza.

 (6) A Hatóság a 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti tájékoztatót
a) a  (2)  bekezdés a)  pontja esetén a  jelentős önkorlátozó nyilatkozat átvételével egyidejűleg nyomtatott 

formában személyes átadással,
b) a (2) bekezdés b) pontja esetén a jelentős önkorlátozó nyilatkozat beérkezését követő 2 munkanapon belül 

nyomtatott formában postai úton vagy
c) a  (2)  bekezdés c)  pontja esetén az  elektronikus nyilatkozat beérkezését követő 1 munkanapon belül 

elektronikus formában
a játékos rendelkezésére bocsátja.

2. A személyazonosításhoz kötött szerencsejáték szervezőjének kötelezettségei

6. § (1) A  játékkaszinó üzemeltető, a  kártyaterem üzemeltető, a  távszerencsejáték és online kaszinójáték szervező  
(a továbbiakban együtt a 6–9. § alkalmazásában: személyazonosításhoz kötött szerencsejáték szervezője) a játékos 
azonosítását nem folytatja és a nyilvántartásba vételt megtagadja, ha a  játékos 18 év alatti személy, vagy életkora 
az azonosítás során kétséget kizáróan nem állapítható meg.

 (2) A  személyazonosításhoz kötött szerencsejáték szervezője a  játékost a  szerencsejátékból haladéktalanul kizárja, 
és a  szerencsejáték fajtára irányadó elszámolást követően a  játékosi egyenleget megszünteti, ha a  játékos 
nyilvántartásba vételét követően jut tudomására, hogy a játékos 18 év alatti, vagy életkora kétséget kizáróan nem 
állapítható meg.

7. § (1) A  személyazonosításhoz kötött szerencsejáték szervezője a  pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott ügyfél-azonosítással egyidejűleg, a játékos 
nyilvántartásba vétele előtt a  20.  § szerint ellenőrzi, hogy a  játékos a  játékosvédelmi nyilvántartás adatai alapján  
– a szervező és a szerencsejáték fajta figyelembevételével – korlátozás alatt áll-e.

 (2) A személyazonosításhoz kötött szerencsejáték szervezője a  játékos azonosítását nem folytatja és a nyilvántartásba 
vételt megtagadja, ha a  játékos – a  szervező és a  szerencsejáték fajta figyelembevételével – a  játékosvédelmi 
nyilvántartás adatai szerint korlátozás alatt áll.

 (3) A  személyazonosításhoz kötött szerencsejáték szervezője a  nyilvántartásba vétel játékosvédelmi nyilvántartásra 
alapozott megtagadásáról a  játékost a  20.  § (4)  bekezdése szerinti elektronikus igazolás egyszerű másolatával 
írásban tájékoztatja.

8. § (1) A  játékos nyilvántartásba vételét követően a  személyazonosításhoz kötött szerencsejáték szervezője a  játékos 
személyes belépésekor vagy online bejelentkezésekor folytatja le a 7. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzést.

 (2) A  személyazonosításhoz kötött szerencsejáték szervezője a  játékos kérelmére az  (1)  bekezdéstől eltérő esetben is 
elvégezheti a 7. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzést.

 (3) Ha az  elektronikus adatszolgáltatás alapján a  játékos korlátozás alatt áll, a  személyazonosításhoz kötött 
szerencsejáték szervezője a  játékos részére játéklehetőséget nem biztosít, és a  szerencsejáték fajtára irányadó 
módon a játékossal elszámol.

9. § (1) Ha a  személyazonosításhoz kötött szerencsejáték szervezője a  6–8.  § szerinti ellenőrzés alapján a  játékos 
nyilvántartásba vételét megtagadja, vagy a  játékos részére játéklehetőséget nem biztosít, ennek közlésével 
egyidejűleg a  18 év alatti játékos esetén a  2.  § (1)  bekezdés f )  pontja, egyéb esetben a  3.  § szerinti tájékoztatót 
a játékos rendelkezésére bocsátja.
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 (2) A  személyazonosításhoz kötött szerencsejáték szervezője a  6–8.  § szerinti ellenőrzések számáról, valamint 
az  ellenőrzés alapján a  nyilvántartásba vétel megtagadása, a  játéklehetőség biztosításának mellőzése, a  játékosi 
egyenlegek megszüntetése és a játékos nyilvántartásból való törlése számáról havi nyilvántartást vezet.

 (3) A  kártyaterem és a  játékkaszinó üzemeltető a  (2)  bekezdés szerinti adatokról a  szervező választása szerint 
a  tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig vagy a  havinál gyakoribb egyéb adatszolgáltatási kötelezettségével 
egyidejűleg a Hatóság részére elektronikus úton adatszolgáltatást teljesít.

 (4) A távszerencsejáték és online kaszinójáték szervező a (2) bekezdés szerinti adatokhoz a Hatóság részére legkésőbb 
a tárgyhónapot követő hónap 20. napjától távoli hozzáférést biztosít.

3. A személyazonosításhoz nem kötött szerencsejáték szervezőjének kötelezettségei

10. § (1) Az  Szjtv. 20.  §-a szerinti sorsolásos játék szervezője, a  távszerencsejátéknak nem minősülő fogadást szervező 
és az  értékesítés során a  szervező nevében eljáró személy kétség esetén a  játékos személyazonosságának 
ellenőrzésével is biztosíthatja a 18 év alattiak kizárását a szerencsejátékból.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti szervező a játékos részére játéklehetőséget nem biztosít, ha a játékos 18 év alatti személy, 
vagy életkora kétséget kizáróan nem állapítható meg.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti szervező a személyazonosításhoz nem kötött játékfajtára az egyéb sérülékeny személynek 
minősülő személyek részére biztosított játékosvédelmi intézkedést a  játéktervben és a  részvételi szabályzatban 
meghatározza.

 (4) Az Szjtv. 40. § (2) bekezdése szerinti esetben a szervező a személyazonosításhoz nem kötött játékfajtára az egyéb 
sérülékeny személyek részére biztosított játékosvédelmi intézkedést a részvételi szabályzatban meghatározhatja.

III. FEJEZET
A SÉRÜLÉKENY SZEMÉLYNEK NEM MINŐSÜLŐ JÁTÉKOSOK RÉSZÉRE ÖNKORLÁTOZÓ, ÖNKIZÁRÓ 
INTÉZKEDÉSEK BIZTOSÍTÁSA

4. A távszerencsejáték és az online kaszinójáték szervezőjének kötelezettségei

11. § (1) Az  Szjtv. 29/I.  § (2)  bekezdés a)–d)  pontja szerinti önkorlátozó intézkedést a  szervező a  játékos választása szerinti  
– legalább napi, heti vagy havi – bontásban biztosítja. Az  Szjtv. 29/I.  § (2a)  bekezdése szerinti – kivéve 
a figyelmeztető jellegű – önkorlátozó intézkedést a szervező a játékos választása szerinti – legalább napi, heti vagy 
havi – bontásban biztosítja. A bontás időtartama alatt legalább napi 24 órát, heti 7 napot, havi 30 napot kell érteni. 
Az  önkorlátozó intézkedés alkalmazását a  szervező a  játékos részére a  játékos választásának közlését követően 
haladéktalanul, de legfeljebb 1 órán belül biztosítja.

 (2) Az  Szjtv. 29/I.  § (2)  bekezdés b)–d)  pontja szerinti önkorlátozó intézkedés enyhítésének vagy feloldásának 
a  napi, heti, havi időtartam leteltét megelőzően nincs helye. Amennyiben a  játékos a  választott, érvényben lévő 
önkorlátozó intézkedést szigorítani kívánja, a módosítás lehetőségét a szervező haladéktalanul biztosítja.

12. § (1) A játékos kérésére a játékos által meghatározott időszakra a szervező biztosítja az önkizárás lehetőségét.
 (2) Az önkizárás időtartama alatt a játékosi egyenlegen befizetés nem írható jóvá, a játékos a távszerencsejátékban és 

az  online kaszinójátékban nem vehet részt, és a  játékos részére – az  általa a  szervező részére a  regisztráció során 
kötelezően rendelkezésre bocsátott kommunikációs csatornákon – a  szervező szerencsejátékot népszerűsítő 
reklám- és marketingüzeneteket a  távszerencsejátékra és az  online kaszinójátékra használt honlap felületén kívül 
sem juttathat el.

 (3) A szervező az önkizárást a játékos részére haladéktalanul, de legfeljebb 1 órán belül biztosítja.
 (4) A 180 napot el nem érő időtartamú önkizárás feloldásának nincs helye. A 180 napos vagy azt meghaladó időtartamú 

önkizárás feloldására a játékos kérelmére legkorábban 180 nap leteltét követően kerülhet sor.
 (5) Az  önkizárás (4)  bekezdés szerinti feloldását a  szervező a  felelős játékszervezés elvének figyelembevételével 

megtagadhatja, ha ennek részletes feltételeit a játéktervben és a részvételi szabályzatban meghatározza.
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13. § (1) A  szervező a  játékos részére az  önkorlátozó intézkedés, illetve az  önkizárás kezdőnapján elektronikus levélben 
a 3. §-nak megfelelő tájékoztatást küld.

 (2) A  szervező a  11. és 12.  § szerint alkalmazott önkorlátozó intézkedésekről és önkizárásokról, azok számáról, 
időtartamáról, az önkizáró intézkedések feloldásáról havi nyilvántartást vezet, melyhez a Hatóság részére legkésőbb 
a tárgyhónapot követő hónap 20. napjától távoli hozzáférést biztosít.

5. A játékkaszinó és a kártyaterem üzemeltető kötelezettségei

14. §  A játékkaszinó üzemeltető legalább a  következő önkorlátozó intézkedések egyikének igénybevételét biztosítja 
a játékos részére 3 hónap, 6 hónap, 1 év vagy 2 év időtartamra:
a) a belépés megtagadása vagy
b) a pénztárban vásárolt zseton napi vagy havi összegének korlátozása.

15. §  A kártyaterem üzemeltető legalább a  következő önkorlátozó intézkedések egyikének igénybevételét biztosítja 
a játékosok részére 3 hónap, 6 hónap, 1 év vagy 2 év időtartamra:
a) a belépés megtagadása,
b) az Szjtv. 29/B. § (2) bekezdésében foglaltaknál alacsonyabb küszöbértékek alkalmazása vagy
c) a pénztárban vásárolt zseton napi vagy havi összegének korlátozása.

16. § (1) A  szervező a  játéktervben és a  részvételi szabályzatban meghatározott további önkorlátozó intézkedéseket 
biztosíthat a játékos részére.

 (2) A  játékos a  14.  §, a 15.  § vagy az  (1)  bekezdés szerinti önkorlátozó nyilatkozatot írásban, a  személyazonossága 
igazolása mellett bocsátja a szervező rendelkezésére.

 (3) A  szervező az  önkorlátozó nyilatkozatot annak átvétele napján nyilvántartásba veszi. Az  önkorlátozó nyilatkozat 
átvételével egyidejűleg a szervező a játékos részére a 3. § szerinti tájékoztatót átadja.

 (4) A  játékkaszinó és a  kártyaterem üzemeltető az  önkorlátozó nyilatkozat adatait a  Hatóság elnökének az  egyes 
szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 
rendelete szerinti belépőkártya adatai között feltüntetheti.

17. § (1) Az önkorlátozó nyilatkozat szerinti intézkedést a szervező a nyilatkozat nyilvántartásba vételét követő 24 órán belül 
alkalmazza.

 (2) Az  1 évnél rövidebb érvényességű önkorlátozás feloldásának nincs helye. A  legalább 1 éves érvényességű 
nyilatkozatot a  játékos 7 hónap elteltével személyazonossága igazolása mellett írásbeli nyilatkozatban vonhatja 
vissza. A  szervező a  visszavonó nyilatkozatot annak átvétele napján nyilvántartásba veszi, és az  önkorlátozás 
feloldását a nyilvántartásba vétel napjától alkalmazza. Az önkorlátozás feloldását a szervező a felelős játékszervezés 
elvének figyelembevételével megtagadhatja, ha ennek részletes feltételeit a  játéktervben és a  részvételi 
szabályzatban meghatározta.

 (3) A  szervező az  önkorlátozó, önkizáró nyilatkozat átvételével egyidejűleg a  3.  § szerinti tájékoztató nyomtatott 
változatát átadja.

 (4) A  szervező a  14–16.  § szerinti önkorlátozó intézkedésekről, azok számáról, időtartamáról, az  intézkedések 
feloldásáról nyilvántartást vezet, melyről a  Hatóság részére havi gyakorisággal, a  tárgyhónapot követő hónap  
20. napjáig elektronikus úton adatszolgáltatást teljesít.

6. A személyazonosításhoz nem kötött szerencsejáték szervezőjének kötelezettségei

18. § (1) A  10.  § (1)  bekezdése szerinti szervező a  személyazonosításhoz nem kötött játékfajtára sérülékeny személynek 
nem minősülő személyek részére biztosított önkorlátozó, önkizáró intézkedést a  játéktervben és a  részvételi 
szabályzatban meghatározza.

 (2) Az Szjtv. 40. § (2) bekezdése szerinti esetben a szervező a személyazonosításhoz nem kötött játékfajtára az egyéb 
sérülékeny személyek részére biztosított játékosvédelmi intézkedést a részvételi szabályzatban meghatározhatja.

 (3) Az  e  § szerinti önkorlátozó, önkizáró intézkedésekkel kapcsolatban a  17.  § rendelkezéseit kell alkalmazni, közös 
játékosi egyenleg esetén a 11–13. § alkalmazandó.
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IV. FEJEZET
A JÁTÉKOSVÉDELMI NYILVÁNTARTÁS

19. § (1) A játékosvédelmi nyilvántartás bírósági határozaton alapuló korlátozás esetén tartalmazza
a) a bírósági korlátozás alatt álló személy Szjtv. 1. § (6d) bekezdés a) pontja szerinti személyes azonosító adatait,
b) a bírósági határozaton alapuló korlátozás tényét és
c) a korlátozás határozatlan időtartamát vagy a határozott időtartam kezdő és záró időpontját.

 (2) A játékosvédelmi nyilvántartás önkéntes elhatározáson alapuló korlátozás esetén tartalmazza
a) a  jelentős önkorlátozás alatt álló személy Szjtv. 1.  § (6d)  bekezdés a)  pontja szerinti személyes azonosító 

adatait,
b) az önkéntes elhatározáson alapuló korlátozás tényét,
c) a  játékos által a  jelentős önkorlátozó nyilatkozatban megjelölt egy vagy több szerencsejáték fajtát vagy 

a szervezőket és
d) a korlátozás kezdő és záró időpontját.

 (3) A Hatóság a jelentős önkorlátozó nyilatkozatot, illetve a nyilatkozat visszavonását, valamint a bírósági korlátozásról 
szóló határozatot legkésőbb annak beérkezése napját követő munkanapon jegyzi be a  játékosvédelmi 
nyilvántartásba.

20. § (1) A  szervező a  játékosvédelmi nyilvántartásba kizárólag a  7.  § (1)  bekezdése és a  8.  § (1)  bekezdése szerinti 
ellenőrzési kötelezettség teljesítése céljából a  szervező elnevezése, tevékenységiengedély-száma, a  játékos Szjtv. 
1.  § (6d)  bekezdés a)  pontja szerinti személyes azonosító adatai, valamint a  szervező tevékenységi engedélyében 
szereplő szerencsejáték fajta közlése esetén tekinthet be. A  szervező a  betekintést elektronikus úton a  (2) és 
(3) bekezdés szerinti elektronikus kivonat letöltésével és felhasználásával végzi el.

 (2) A Hatóság a  szervező részére a  játékosvédelmi nyilvántartás (1) bekezdésnek megfelelő, a  szervező elnevezése és 
a  szervező tevékenységi engedélyében szereplő szerencsejáték fajta figyelembevételével kizárólag a  személyes 
adatokból generált, vissza nem fejthető alfanumerikus kódot tartalmazó elektronikus kivonatot készít. A  Hatóság 
elektronikus úton a szervező rendelkezésére bocsátja az alfanumerikus kód képzésére alkalmas eljárást. A szervező 
az  alfanumerikus kód képzésére alkalmas eljárást kizárólag a  7.  § (1)  bekezdése és a  8.  § (1)  bekezdése szerinti 
ellenőrzéshez használhatja fel.

 (3) A szervező a lekérdezéssel összehasonlítja a játékos személyes adataiból képzett alfanumerikus kódot a kivonatban 
szereplő alfanumerikus kóddal. Amennyiben a  két kód egyezik, a  szervező a  játékos nyilvántartásba vételét 
megtagadja, illetve a nyilvántartásba vett játékos részére nem biztosít játéklehetőséget.

 (4) Az  elektronikus kivonat adattartalmának változása esetén a  változásokat tartalmazó elektronikus kivonatot 
a  Hatóság a  változás átvezetését követő munkanapon elektronikus úton bocsátja a  szervező rendelkezésére. 
Az elektronikus kivonatból az eseti keresés eredményét tartalmazó nyomtatható elektronikus igazolást a szervező 
biztosítja.

 (5) Az  elektronikus kivonat felhasználása üzemzavarának minősül, ha a  (3)  bekezdés szerinti lekérdezés megkezdését 
követő 30 másodpercen belül a  lekérdezés eredménye nem állapítható meg. A  szervező az  üzemzavarral érintett 
nyilvántartásba vétel vagy belépés, online bejelentkezés vonatkozásában mentesül a  7.  § (1)  bekezdése és 
a  8.  § (1)  bekezdése szerinti ellenőrzési kötelezettség alól. A  szervező a  tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig 
elektronikus úton adatot szolgáltat a Hatóság részére az üzemzavarral érintett lekérdezések 7. § (1) bekezdése és 8. § 
(1) bekezdése szerinti számáról.

 (6) A szervező a korlátozás, illetve annak visszavonása alkalmazásának megkezdését az elektronikus kivonat szervező 
részére hozzáférhetővé és letölthetővé válását követő 24 órán belül biztosítja.

21. § (1) A Hatóság a játékosvédelmi nyilvántartás adatait az engedéllyel rendelkező szervezők Szjtv. szerinti ellenőrzéséhez 
felhasználhatja.

 (2) A Hatóság a 19. § szerinti adatokat és az azt alátámasztó okirati bizonyítékokat az Szjtv. 1. § (6b) bekezdése szerinti 
célból a korlátozás megszűnését, megszüntetését követő 6 évig kezelheti.

 (3) A  szervező a  játékosvédelmi nyilvántartásból a  III. fejezet alapján, illetve a  20.  § (1)  bekezdésének megfelelően 
rendelkezésére álló adatokat, okiratokat az adat, okirat rendelkezésre állásától számított 6 évig megőrzi.
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V. FEJEZET
AZ AJÁNLOTT FELELŐS JÁTÉKSZERVEZŐI MINŐSÍTÉS

22. § (1) A  szervező kérelmére a  Hatóság a  szervező ajánlott felelős játékszervezői minősítését határozatban megállapítja,  
ha a kérelem előterjesztését megelőző 1 évben
a) a szervezővel szemben az Szjtv. 1. § (5a)–(6d) bekezdésében és az e rendeletben foglaltak megsértése miatt 

– engedélyenként és ha a szervező értékesítő hálózattal rendelkezik, az értékesítőhelyek 10%-át meghaladó 
értékesítőhelyek tekintetében értékesítőhelyenként – 300 000 forintot meghaladó bírságot a  Hatóság 
végleges határozatában nem állapított meg, és

b) a szervező
ba) az e rendeletben kötelezően előírt intézkedések mellett a játéktervben és a részvételi szabályzatban 

foglaltak szerint a 24. § a)–d) pontjában felsorolt játékosvédelmi intézkedések közül legalább egyet 
folyamatosan biztosított, vagy

bb) koncessziós társaságonként, ennek hiányában szervezőnként legalább 5 000 000 forintot a  2.  § 
(1) bekezdés a)–c) pontja szerinti szervezet tevékenységének támogatására fordította.

 (2) Az ajánlott felelős játékszervezői minősítést a Hatóság 1 éves időtartamra állapítja meg.
 (3) A szervező ajánlott felelős játékszervezői minősítését – annak érvényességi időtartama alatt – a Hatóság a szervező 

tevékenységi engedélyének adatai mellett honlapján feltünteti. A Hatóság a szervező kérelmére az ajánlott felelős 
játékszervezői minősítést megállapító határozatot érvényességi időtartama alatt a honlapján közzéteszi.

 (4) Az  ajánlott felelős játékszervezői minősítést érvényességi időtartama alatt a  szervező honlapján, a  játéktérben, 
reklámjaiban és kereskedelmi kommunikációjában cégnevével vagy szervezői tevékenysége során alkalmazott 
elnevezésével, logójával összefüggésben feltüntetheti.

23. §  A Hatóság az  ajánlott felelős játékszervezői minősítés érvényességét határozatban megszünteti, ha a  minősítés 
érvényességi ideje alatt a Hatóság a szervezővel szemben az Szjtv. 1. § (5a)–(6d) bekezdésében és az e rendeletben 
foglaltak megsértése miatt – működési engedélyenként, és ha a  szervező értékesítő hálózattal rendelkezik 
az  értékesítőhelyek 10%-át meghaladó értékesítőhelyek tekintetében értékesítőhelyenként – végleges 
határozatban 300 000 forintot meghaladó bírságot szabott ki.

24. §  A szervező az  alábbi játékosvédelmi intézkedéseket alkalmazhatja a  22.  § (1)  bekezdés b)  pont ba)  alpontjában 
foglaltak választása esetén:
a) pénznyerő automata üzemeltetése esetén legalább két eszköz alkalmazását:

aa) játékkaszinó-egységenként legalább 10 pénznyerő automatán legfeljebb 3000 forint tétmaximum 
biztosítása,

ab) a játékban eltöltött időre legalább 30 percenként figyelmeztető funkció biztosítása,
ac) a játékos részére havi tétmaximum biztosítása vagy
ad) a  pénznyerő automatán jól látható módon a  játékosvédelmi zöld szám és legalább egy, a  2.  § 

(1) bekezdés c) pontja szerinti civil szervezet elnevezésének és telefonszámának feltüntetése;
b) játékkaszinó és kártyaterem esetén belépéskor, a  pénztárnál és a  játéktérben jól látható helyen, távolról 

is olvasható és a  valós időt mutató időmérő szerkezetek állandó elhelyezését és a  c)  pont vagy d)  pont 
da) alpontja szerinti szolgáltatás hetente legalább 1 órában történő biztosítását;

c) távszerencsejáték és online kaszinójáték kivételével a  szerencsejáték szervezésére használt ingatlanban, 
értékesítőhelyen a  játékosok részére hozzáférhető helyen családvédelemmel, családsegítéssel foglalkozó 
szervezet vagy a  2.  § (1)  bekezdés a)–c)  pontja szerinti szervezet részére hetente legalább 5 óra 
időtartamban a  túlzásba vitt szerencsejátéknak a  játékosra és családjára gyakorolt káros hatásaival és 
kezelési lehetőségeivel kapcsolatos tájékoztató tevékenység ingyenes vagy a  szervező által finanszírozott 
folytatásának biztosítása (információs pult, tábla); vagy

d) valamennyi szerencsejáték esetén
da) a  nyitvatartási idő legalább 15%-ában a  kóros játékszenvedély kezelésére, megelőzésére 

szakképzettséggel rendelkező személy közvetlen és ingyenes elérésének biztosítását a  játékosok 
részére,

db) az 1. § (3) bekezdése szerinti játékosvédelmi szabályok kidolgozását a 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja 
szerinti szervezet közreműködésével, vagy
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dc) a  játékosok részére elektronikusan vagy papír alapon a  játékfüggőség mértékének mérésére 
alkalmas teszt kitöltésének és értékelésének állandó elérhetővé tételét és a  da)  alpont szerinti 
szolgáltatás biztosítását hetente legalább 1 órában.

VI. FEJEZET
A KITILTÁS ÉS PANASZKEZELÉSI ELJÁRÁS

25. § (1) Ha a  játékos a  szervező és a  játékos között a  szerencsejátékban való részvételre létrejött szerződést súlyosan 
megszegi, a  szervező a  játékos részére eseti jelleggel vagy határozott, de legfeljebb 5 éves időtartamra 
megtagadhatja a  szerencsejáték szervezésére szolgáló ingatlanba, értékesítőhelyre a  belépést vagy 
távszerencsejáték, online kaszinójáték esetén az  online bejelentkezést és a  szerencsejátékban való részvételt 
(a továbbiakban: kitiltás).

 (2) Ha a szervező, illetve a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint kapcsolt vállalkozásának minősülő 
társaság az 5. § (3) bekezdése szerinti valamely szerencsejáték fajtára több engedéllyel rendelkezik, vagy az adott 
szerencsejáték fajtára a szervezői tevékenységet több egységben, ingatlanban, értékesítési helyen vagy honlapon 
egyetlen engedély keretében végzi, a  játékossal szemben a  kitiltást valamennyi engedélyére, illetve az  egyetlen 
engedély keretében valamennyi egységre, ingatlanra, értékesítési helyre, honlapra kiterjedően is alkalmazhatja.

 (3) A  kitiltásról – a  távszerencsejáték és az  online kaszinójáték szervező kivételével – a  szervező a  személyesen jelen 
levő játékost a  kitiltással egyidejűleg, írásbeli nyilatkozat átadásával értesíti. Ha a  játékos a  nyilatkozat átvételét 
megtagadja, a nyilatkozat elkészítését megelőzően távozik, vagy a kitiltás során személyesen nincs jelen, a szervező 
a  játékost – erre vonatkozó írásbeli kérelmére – a  kitiltásról a  játékos kérelméről való tudomásszerzést követő 
8 munkanapon belül írásbeli nyilatkozat postai vagy elektronikus úton történő megküldésével vagy személyes 
átadásával értesíti.

 (4) A távszerencsejáték és az online kaszinójáték szervező a kitiltásról a játékost a kitiltással egyidejűleg, de legfeljebb 
a kitiltástól számított 8 munkanapon belül elektronikus levélben értesíti.

 (5) A  (3) bekezdés szerinti írásbeli nyilatkozatban és a  (4) bekezdés szerinti elektronikus levélben a szervező a kitiltás 
tényét, időpontját, (2) bekezdés szerinti alkalmazási körét és indokát feltünteti.

 (6) A kitiltást a szervező az érintett játékos személyiségi jogainak tiszteletben tartásával, a nyilvánosság kizárása mellett 
és más játékosok zavarása nélkül hajtja végre.

 (7) A szervező a kitiltott játékossal a szerencsejáték fajtára irányadó szabályok szerint elszámol.
 (8) A szervező a kitiltásra okot adó súlyos szerződésszegés esetköreit és a kitiltás részletes eljárásrendjét a játéktervben 

és a részvételi szabályzatban határozza meg. A 10. § (1) bekezdése szerinti szervező a személyazonosítással nem járó 
szerencsejátékok esetén a játéktervben és a részvételi szabályzatban a nem eseti kitiltás lehetőségét kizárhatja.

 (9) A  szervező a  kitiltásokról nyilvántartást vezet, és a  kitiltással kapcsolatban keletkezett adatokat a  kitiltásról szóló 
írásbeli nyilatkozat kiállítása napjától számított 6 évig megőrzi.

26. § (1) A  szervező a  kitiltott játékos írásbeli panaszára, egyéb kérelmére, vagy panasz, kérelem hiányában saját 
kezdeményezésére a  kitiltást annak időtartama alatt indokolás nélkül visszavonhatja. A  kitiltás visszavonásáról és 
a  visszavonás kezdő időpontjáról a  szervező a  játékost írásban – távszerencsejáték és online kaszinójáték esetén 
elektronikus levélben – értesíti.

 (2) A játékos a kitiltással és a kitiltás visszavonásával kapcsolatos igényeit egyebekben bíróság előtt érvényesítheti.

VII. FEJEZET
JELENTÉSTÉTEL

27. §  A szerencsejáték-szabályozásért felelős miniszter az  egészségügyért, valamint a  szociál- és nyugdíjpolitikáért 
felelős miniszter, az  igazságügyért felelős miniszter és az  államháztartásért felelős miniszter egyetértésével 
és adatszolgáltatásának felhasználásával a  tárgyévet követő február 20-ig jelentést készít a  Kormány részére 
a  felelős játékszervezés elvének érvényesüléséről, a  játékosvédelmi intézkedések gyakorlati alkalmazásáról és 
továbbfejlesztési lehetőségeiről.
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VIII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. Hatályba léptető rendelkezés

28. §  Ez a rendelet 2021. november 1-jén lép hatályba.

 8. Jogszabály tervezetének egyeztetése

29. §  Az e  rendelet 11. és 12.  §-a, valamint 13.  § (2)  bekezdése tartalmával megegyező rendelkezések tervezetének 
a  műszaki szabályokkal és az  információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos 
információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént a 2014/353/HU bejelentés keretében.

  Dr. Biró Marcell s. k.,
  elnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az agrárminiszter 38/2021. (X. 21.) AM rendelete
a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának 
szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról

A vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100.  § (1)  bekezdés a)  pont 
2. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
79. § 10. és 12. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának 
szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet [a továbbiakban: 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet] 27/A. § (2) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Nyári lúdból, vetési lúdból és nagy lilikből naponta, személyenként összesen legfeljebb hat darab ejthető el, 
melyből a vetési ludak száma nem lehet több kettőnél.”

2. §  A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 5. számú melléklet I. részének táblázatában a  B:14 mezőben a „december 31.” 
szövegrész helyébe a „január 31.” szöveg lép.

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 39/2021. (X. 21.) AM rendelete
a 2021. évi átmeneti nemzeti támogatás jogcímeihez kapcsolódó támogatások összegeinek megállapításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás 
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. Hízottbika-tartás átmeneti nemzeti támogatása

1. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az  ahhoz 
kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) 
FM rendelet [a továbbiakban: 5/2015. (II. 19.) FM rendelet] 10. §-a alapján összesen legfeljebb 1 991 220 000 forint, 
történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 22 000 forint támogatás vehető igénybe.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti támogatást a 2021. évben kell kifizetni.

2. Átmeneti nemzeti tejtámogatás

2. § (1) Az  5/2015. (II. 19.) FM rendelet 11.  §-a alapján összesen legfeljebb 9 749 082 635 forint, történelmi bázis 
jogosultságonként legfeljebb 5,33 forint támogatás vehető igénybe.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti támogatást a 2021. évben kell kifizetni.
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3. Anyatehéntartás átmeneti nemzeti támogatása

3. §  Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 12–17. §-a alapján összesen legfeljebb 2 501 928 000 forint, egyedenként legfeljebb 
21 384 forint támogatás vehető igénybe.

4. Extenzifikációs szarvasmarhatartás átmeneti nemzeti támogatása

4. § (1) Az  5/2015. (II. 19.) FM rendelet 18.  §-a alapján összesen legfeljebb 1 658 173 000 forint, történelmi bázis 
jogosultságonként legfeljebb 22 000 forint támogatás vehető igénybe.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti támogatást a 2021. évben kell kifizetni.

5. Anyajuhtartás termeléshez kötött átmeneti nemzeti támogatása

5. § (1) Az  5/2015. (II. 19.) FM rendelet 19–23.  §-a alapján összesen legfeljebb 15 674 532 forint, egyedenként legfeljebb  
18 forint támogatás vehető igénybe.

 (2) Ha a  mezőgazdasági termelő juhtejet vagy juhtejterméket értékesít, akkor a  támogatás mértéke  
anyajuhegyedenként legfeljebb 14,4 forint.

6. Kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuhtartás kiegészítő támogatása

6. §  Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 24.  §-a alapján összesen legfeljebb 378 199 500 forint, történelmi bázis 
jogosultságonként legfeljebb 3462 forint támogatás vehető igénybe.

7. Dohány termeléstől elválasztott támogatása

7. § (1) Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 25. §-a alapján a Burley dohány-termesztési támogatás keretében összesen legfeljebb 
269 185 853 forint, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 158 547 forint támogatás vehető igénybe.

 (2) Az  5/2015. (II. 19.) FM rendelet 25.  §-a alapján a  Virginia dohány-termesztési támogatás keretében összesen 
legfeljebb 1 700 047 125 forint, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 424 009 forint támogatás vehető 
igénybe.

8. A támogatási keret túllépése

8. §  Az 1–7.  § szerinti támogatási keretek túllépése esetén a  megállapított támogatás összegét – az  érintett 
mezőgazdasági termelőnél a túllépés mértékével megegyezően – arányos visszaosztás alkalmazásával csökkenteni 
kell.

9. Záró rendelkezések

9. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. §  Ez a rendelet
a) a  közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a  352/78/EGK, a  165/94/EK, 

a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) az  1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az  integrált igazgatási 
és kontrollrendszer, a  vidékfejlesztési intézkedések és a  kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő 
megállapításáról szóló, 2014. július 17-i 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

c) az  1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti egyes közvetlen támogatási rendszerekre 
2020-ban alkalmazandó költségvetési felső határok megállapításáról szóló, 2020. július 13-i 2020/1017/EU 
bizottsági végrehajtási rendelet,
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d) az  1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti egyes közvetlen támogatási rendszerekre 
2021-ben alkalmazandó költségvetési felső határok megállapításáról szóló, 2021. július 9-i (EU) 2021/1135 
bizottsági végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

11. § (1) A 2020. évi átmeneti nemzeti támogatás jogcímeihez kapcsolódó támogatások összegeinek megállapításáról szóló 
50/2020. (X. 16.) AM rendelet [a továbbiakban: 50/2020. (X. 16.) AM rendelet] a következő 11. §-sal egészül ki:
„11.  § E  rendeletnek a  2021. évi átmeneti nemzeti támogatás jogcímeihez kapcsolódó támogatások összegeinek 
megállapításáról szóló 39/2021. (X. 21.) AM rendelettel megállapított 7.  §-át a  2020. évi dohánytermeléstől 
elválasztott támogatás kifizetése esetében kell alkalmazni.”

 (2) Az 50/2020. (X. 16.) AM rendelet
a) 7.  § (1)  bekezdésében a „339 508 000 forint” szövegrész helyébe a „702 925 361 forint”, a „196 856 forint” 

szövegrész helyébe a „438 309 forint” szöveg,
b) 7. § (2) bekezdésében az „1 406 448 000 forint” szövegrész helyébe a „2 041 743 116 forint”, a „351 045 forint” 

szövegrész helyébe az „527 036 forint” szöveg
lép.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 544/2021. (X. 21.) KE határozata
vezérőrnagy szolgálati jogviszonyának megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának 
jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény 27.  § (1)  bekezdése, 67.  § c)  pontja és 70.  § (2)  bekezdés d)  pontja 
alapján – a  pénzügyminiszter javaslatára – dr. Vankó László pénzügyőr vezérőrnagy szolgálati jogviszonyát  
2021. október 19-ei hatállyal felmentéssel megszüntetem.

Budapest, 2021. szeptember 24.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. október 15.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/03960-2/2021.

A köztársasági elnök 545/2021. (X. 21.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök 
előterjesztésére – 

tiszteletbeli főkonzuli tevékenysége, valamint a svájci magyarság identitásának ápolásában és kulturális értékeinek 
megőrzésében, különösen a zenei tehetséggondozásban vállalt szerepe elismeréseként 
Anda  Gratian Dietrich Béla, Magyarország svájci tiszteletbeli főkonzulja, a zürichi IHAG Holding 
AG elnök-vezérigazgatója részére a

MAGYAR ÉRDEMREND
lovagkeresztje
polgári tagozata 

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2021. október 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök
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Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. október 12.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/04411-2/2021.

A köztársasági elnök 546/2021. (X. 21.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök 
előterjesztésére – 

a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon elért kimagasló eredményei, újabb olimpiai bajnoki címe, 
harmadik helyezése, valamint sporttörténelmi jelentőségű pályafutása elismeréseként 
Kozák Danuta kajakozó részére,

a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon elért kimagasló, sporttörténelmi jelentőségű eredményei, 
újabb olimpiai bajnoki címe és harmadik helyezése elismeréseként
Szilágyi Áron kardvívó részére a 

MAGYAR ÉRDEMREND 
nagykeresztje
polgári tagozata;

a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon sporttörténelmi jelentőségű olimpiai bajnoki címet és 
ezüstérmet is eredményező, kiváló felkészítői munkája elismeréseként
Csipes Ferenc válogatott edző részére a 

MAGYAR ÉRDEMREND
középkeresztje a csillaggal
polgári tagozata;

a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon elért kimagasló eredményei, újabb olimpiai bajnoki címe 
és második helyezése elismeréseként
Csipes Tamara kajakozó részére,

a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon elért kiemelkedő eredménye, harmadik helyezése 
elismeréseként
Hosnyánszky Norbert vízilabdázó részére,

a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon olimpiai bronzérmet eredményező, kiváló felkészítői 
munkája elismeréseként
Märcz Tamás András szövetségi kapitány részére,

a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon elért kiemelkedő eredménye, harmadik helyezése 
elismeréseként
Varga Dénes Andor vízilabdázó részére,
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a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon olimpiai bronzérmet eredményező, kiváló felkészítői 
munkája elismeréseként
Vörös Zsuzsanna felkészítő edző részére a 

MAGYAR ÉRDEMREND
középkeresztje
polgári tagozata;

a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon sporttörténelmi jelentőségű olimpiai bajnoki címet is 
eredményező, kiváló felkészítői munkája elismeréseként
Decsi András válogatott vezetőedző részére,

a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon elért kimagasló eredményei, olimpiai bajnoki címe és 
harmadik helyezése elismeréseként
Hadvina Dóra kajakozó részére,

a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon elért kimagasló eredménye, olimpiai bajnoki címe 
elismeréseként
Kárász Anna kajakozó részére,

a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon elért kimagasló eredménye, olimpiai bajnoki címe 
elismeréseként
Kopasz Bálint kajakozó részére,

a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon elért kimagasló eredménye, olimpiai bajnoki címe 
elismeréseként
Lőrincz Tamás birkózó részére,

a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon elért kimagasló eredményei, olimpiai bajnoki címe és 
második helyezése elismeréseként
Milák Kristóf úszó részére,

a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon sporttörténelmi jelentőségű olimpiai bajnoki címet és 
ezüstérmet is eredményező, kiváló felkészítői munkája elismeréseként
Sike András válogatott edző részére,

a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon sporttörténelmi jelentőségű olimpiai bajnoki címet és 
bronzérmet is eredményező, kiváló felkészítői munkája elismeréseként
Somogyi Béla válogatott edző részére,

a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon elért kimagasló eredménye, olimpiai bajnoki címe 
elismeréseként
Tótka Sándor kajakozó részére a 

MAGYAR ÉRDEMREND
tisztikeresztje 
polgári tagozata;

a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon elért kiemelkedő eredménye, második helyezése 
elismeréseként
Berecz Zsombor vitorlázó részére,

a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon olimpiai ezüstérmet eredményező, kiváló felkészítői 
munkája elismeréseként
Dancsházy-Nagy Tamás válogatott vezetőedző részére,

a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon olimpiai bronzérmet eredményező, kiváló felkészítői 
munkája elismeréseként
Korponai István János felkészítő edző részére,
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a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon elért kiemelkedő eredménye, második helyezése 
elismeréseként
Lőrincz Viktor birkózó részére,

a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon elért kiemelkedő eredménye, második helyezése 
elismeréseként
Rasovszky Kristóf úszó részére,

a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon elért kiemelkedő eredménye, második helyezése 
elismeréseként
Siklósi Gergely párbajtőrvívó részére,

a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon olimpiai bajnoki címet és ezüstérmet eredményező, kiváló 
szakmai munkája elismeréseként
dr. Sós Csaba szövetségi kapitány részére,

a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon elért kiemelkedő eredménye, második helyezése 
elismeréseként
Varga Ádám kajakozó részére a

MAGYAR ÉRDEMREND 
lovagkeresztje
polgári tagozata;

a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon elért kiemelkedő eredménye, harmadik helyezése 
elismeréseként
Angyal Dániel vízilabdázó részére,

a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon elért kiemelkedő eredménye, harmadik helyezése 
elismeréseként
dr. Decsi Tamás kardvívó részére,

a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon elért kiemelkedő eredménye, harmadik helyezése 
elismeréseként
Erdélyi Balázs vízilabdázó részére,

a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon elért kiemelkedő eredménye, harmadik helyezése 
elismeréseként
Gangl Edina vízilabdázó részére,

a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon elért kiemelkedő eredménye, harmadik helyezése 
elismeréseként
Garda Krisztina vízilabdázó részére,

a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon elért kiemelkedő eredménye, harmadik helyezése 
elismeréseként
Gémesi Csanád kardvívó részére,

a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon elért kiemelkedő eredménye, harmadik helyezése 
elismeréseként
Gurisatti Gréta vízilabdázó részére,

a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon elért kiemelkedő eredménye, harmadik helyezése 
elismeréseként
Gyöngyössy Anikó vízilabdázó részére,

a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon olimpiai bajnoki címet és bronzérmet is eredményező, 
kiváló felkészítői munkája elismeréseként
Hadvina Gergely felkészítő edző részére,
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a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon elért kiemelkedő eredménye, harmadik helyezése 
elismeréseként
Hárai Balázs vízilabdázó részére,

a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon elért kiemelkedő eredménye, harmadik helyezése 
elismeréseként
Hárspataki Károly Gábor karatéka részére,

a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon olimpiai bajnoki címeket, ezüstérmeket és bronzérmet 
eredményező, kiváló szakmai munkája elismeréseként
Hüttner Csaba szövetségi kapitány részére,

a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon olimpiai bajnoki címet eredményező, kiváló felkészítői 
munkája elismeréseként
Hüvös Viktor felkészítő edző részére,

a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon elért kiemelkedő eredménye, harmadik helyezése 
elismeréseként
Illés Anna Krisztina vízilabdázó részére,

a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon elért kiemelkedő eredménye, harmadik helyezése 
elismeréseként
Jansik Szilárd vízilabdázó részére,

a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon elért kiemelkedő eredménye, harmadik helyezése 
elismeréseként
Keszthelyi-Nagy Rita vízilabdázó részére,

a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon olimpiai bajnoki címet eredményező, kiváló felkészítői 
munkája elismeréseként
Kopaszné Demeter Irén felkészítő edző részére,

a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon olimpiai bajnoki címet eredményező, kiváló felkészítői 
munkája elismeréseként
Kovács László István felkészítő edző részére,

a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon elért kiemelkedő eredménye, harmadik helyezése 
elismeréseként
Kovács Sarolta öttusázó részére,

a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon elért kiemelkedő eredménye, harmadik helyezése 
elismeréseként
Leimeter Dóra vízilabdázó részére,

a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon elért kiemelkedő eredménye, harmadik helyezése 
elismeréseként
Magyari Alda Manon vízilabdázó részére,

a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon elért kiemelkedő eredménye, harmadik helyezése 
elismeréseként
Manhercz Krisztián Péter vízilabdázó részére,

a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon elért kiemelkedő eredménye, harmadik helyezése 
elismeréseként
Mezei Tamás vízilabdázó részére,

a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon elért kiemelkedő eredménye, harmadik helyezése 
elismeréseként
Nagy Viktor vízilabdázó részére,



8760	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2021.	évi	194.	szám	

a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon elért kiemelkedő eredménye, harmadik helyezése 
elismeréseként
Parkes Rebecca Grace vízilabdázó részére,

a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon elért kiemelkedő eredménye, harmadik helyezése 
elismeréseként
Pásztor Mátyás vízilabdázó részére,

a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon elért kiemelkedő eredménye, harmadik helyezése 
elismeréseként
Rybanska Natasa vízilabdázó részére,

a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon olimpiai bajnoki címet és ezüstérmet is eredményező, 
kiváló felkészítői munkája elismeréseként
Selmeci Attila válogatott edző részére,

a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon elért kiemelkedő eredménye, harmadik helyezése 
elismeréseként
Szatmári András kardvívó részére,

a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon elért kiemelkedő eredménye, harmadik helyezése 
elismeréseként
Szilágyi Dorottya vízilabdázó részére,

a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon elért kiemelkedő eredménye, harmadik helyezése 
elismeréseként
Szücs Gabriella vízilabdázó részére,

a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon elért kiemelkedő eredménye, harmadik helyezése 
elismeréseként
Tóth Krisztián cselgáncsozó részére,

a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon elért kiemelkedő eredménye, harmadik helyezése 
elismeréseként
Vályi Vanda vízilabdázó részére,

a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon elért kiemelkedő eredménye, harmadik helyezése 
elismeréseként
Vámos Márton György vízilabdázó részére,

a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon elért kiemelkedő eredménye, harmadik helyezése 
elismeréseként
Vogel Soma vízilabdázó részére,

a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon elért kiemelkedő eredménye, harmadik helyezése 
elismeréseként
Zalánki Gergő vízilabdázó részére a 

MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;

a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon olimpiai ezüstérmet eredményező, kiváló felkészítői 
munkája elismeréseként
Kelemen Tamás válogatott edző részére,

a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon olimpiai ezüstérmet eredményező, kiváló felkészítői 
munkája elismeréseként
Matyus Zsolt felkészítő edző részére,
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a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon olimpiai ezüstérmet eredményező, kiváló felkészítői 
munkája elismeréseként
Szokolai László válogatott edző részére,

a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon az olimpiai csapat felkészítését támogató szakmai 
munkája elismeréseként
dr. Téglásy György, az olimpiai csapat keretorvosa részére a 

MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;

a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon olimpiai bronzérmet eredményező, kiváló felkészítői 
munkája elismeréseként
Bíró Attila szövetségi kapitány részére,

a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon olimpiai bronzérmet eredményező, kiváló felkészítői 
munkája elismeréseként
Fischer Mihály felkészítő edző részére,

a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon az olimpiai csapat felkészítését támogató szakmai 
munkája elismeréseként
dr. Kiss Marianna, az olimpiai csapat keretorvosa részére,

a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon az olimpiai csapat felkészítését támogató szakmai 
munkája elismeréseként
Moldvay Ildikó, az olimpiai csapat gyógytornásza részére,

a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon az olimpiai csapat felkészítését támogató szakmai 
munkája elismeréseként
dr. Pavlik Attila, az olimpiai csapat keretorvosa részére,

a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon olimpiai bronzérmet eredményező, kiváló felkészítői 
munkája elismeréseként
Pánczél Gábor Levente válogatott edző részére,

a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon az olimpiai csapat felkészítését támogató szakmai 
munkája elismeréseként
dr. Toman József, az olimpiai csapat keretorvosa részére,

a Tokióban megrendezett XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon olimpiai bronzérmet eredményező, kiváló felkészítői 
munkája elismeréseként
Vitéz László felkészítő edző részére a 

MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2021. október 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök
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Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. október 8.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/04442-5/2021.

A köztársasági elnök 547/2021. (X. 21.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök 
előterjesztésére – 

a Tokióban megrendezett XVI. Nyári Paralimpiai Játékokon elért kiemelkedő eredménye, harmadik helyezése 
elismeréseként
Dani Gyöngyi vívó részére,

a Tokióban megrendezett XVI. Nyári Paralimpiai Játékokon elért kiemelkedő eredménye, harmadik helyezése 
elismeréseként
Krajnyák Zsuzsanna vívó részére,

a Tokióban megrendezett XVI. Nyári Paralimpiai Játékokon elért kimagasló eredménye, újabb paralimpiai bajnoki 
címe elismeréseként
Pálos Péter asztaliteniszező részére a 

MAGYAR ÉRDEMREND
középkeresztje a csillaggal
polgári tagozata;

a Tokióban megrendezett XVI. Nyári Paralimpiai Játékokon paralimpiai bronzérmeket eredményező, kiváló 
felkészítői munkája elismeréseként
Feczer Viktor felkészítő edző részére,

a Tokióban megrendezett XVI. Nyári Paralimpiai Játékokon paralimpiai bajnoki címet eredményező, kiváló felkészítői 
munkája elismeréseként
Kovács Iván felkészítő edző részére a 

MAGYAR ÉRDEMREND
középkeresztje
polgári tagozata;

a Tokióban megrendezett XVI. Nyári Paralimpiai Játékokon a paraúszó válogatott mellett végzett kiváló szakmai 
munkája elismeréseként
Becsey János válogatott vezetőedző részére,

a Tokióban megrendezett XVI. Nyári Paralimpiai Játékokon elért kimagasló eredménye, paralimpiai bajnoki címe 
elismeréseként
Ekler Luca atléta részére,
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a Tokióban megrendezett XVI. Nyári Paralimpiai Játékokon elért kimagasló eredménye, paralimpiai bajnoki címe 
elismeréseként
Illés Fanni úszó részére,

a Tokióban megrendezett XVI. Nyári Paralimpiai Játékokon elért kimagasló eredménye, paralimpiai bajnoki címe 
elismeréseként
Kiss Péter Pál kajakozó részére,

a Tokióban megrendezett XVI. Nyári Paralimpiai Játékokon elért kimagasló eredményei, paralimpiai bajnoki címe és 
második helyezései elismeréseként
Konkoly Zsófia úszó részére,

a Tokióban megrendezett XVI. Nyári Paralimpiai Játékokon elért kiemelkedő eredménye, második helyezése 
elismeréseként
Osváth Richárd Sándor vívó részére,

a Tokióban megrendezett XVI. Nyári Paralimpiai Játékokon elért kimagasló eredményei, paralimpiai bajnoki címe és 
második helyezései elismeréseként
Pap Marina Bianka úszó részére,

a Tokióban megrendezett XVI. Nyári Paralimpiai Játékokon paralimpiai bajnoki címet eredményező, kiváló felkészítői 
munkája elismeréseként
Szalma László felkészítő edző részére,

a Tokióban megrendezett XVI. Nyári Paralimpiai Játékokon elért kimagasló eredménye, paralimpiai bajnoki címe 
elismeréseként
Veres Amarilla vívó részére a 

MAGYAR ÉRDEMREND
tisztikeresztje 
polgári tagozata; 

a Tokióban megrendezett XVI. Nyári Paralimpiai Játékokon elért kiemelkedő eredménye, harmadik helyezése 
elismeréseként
Dávid Krisztina sportlövő részére,

a Tokióban megrendezett XVI. Nyári Paralimpiai Játékokon elért kiemelkedő eredménye, harmadik helyezése 
elismeréseként
Hajmási Éva Andrea vívó részére,

a Tokióban megrendezett XVI. Nyári Paralimpiai Játékokon paralimpiai bajnoki címet, illetve ezüstérmeket 
eredményező, kiváló felkészítői munkája elismeréseként
Jancsik Árpád felkészítő edző részére,

a Tokióban megrendezett XVI. Nyári Paralimpiai Játékokon elért kiemelkedő eredménye, harmadik helyezése 
elismeréseként
Madarászné dr. Mező Boglárka vívó részére,

a Tokióban megrendezett XVI. Nyári Paralimpiai Játékokon paralimpiai bajnoki címet eredményező, kiváló felkészítői 
munkája elismeréseként
Marsi Márton felkészítő edző részére,

a Tokióban megrendezett XVI. Nyári Paralimpiai Játékokon paralimpiai bajnoki címet eredményező, kiváló felkészítői 
munkája elismeréseként
Pruzsina István felkészítő edző részére,

a Tokióban megrendezett XVI. Nyári Paralimpiai Játékokon paralimpiai bajnoki címeket, illetve ezüstérmeket 
eredményező, kiváló felkészítői munkája elismeréseként
Szabó Álmos felkészítő edző részére,
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a Tokióban megrendezett XVI. Nyári Paralimpiai Játékokon paralimpiai ezüst- és bronzérmet eredményező, kiváló 
felkészítői munkája elismeréseként
Szirmai Benedek András felkészítő edző részére,

a Tokióban megrendezett XVI. Nyári Paralimpiai Játékokon elért kiemelkedő eredménye, harmadik helyezése 
elismeréseként
Szvitacs Alexa Zsuzsa asztaliteniszező részére,

a Tokióban megrendezett XVI. Nyári Paralimpiai Játékokon elért kiemelkedő eredménye, harmadik helyezése 
elismeréseként
Varga Katalin Eszter kajakozó részére a 

MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;

a Tokióban megrendezett XVI. Nyári Paralimpiai Játékokon bronzérmet eredményező, kiváló felkészítői munkája 
elismeréseként
Csamangó Attila felkészítő edző részére a 

MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;

a Tokióban megrendezett XVI. Nyári Paralimpiai Játékokon bronzérmet eredményező, kiváló felkészítői munkája 
elismeréseként
Milgate Andrea Ágnes felkészítő edző részére,

a Tokióban megrendezett XVI. Nyári Paralimpiai Játékokon bronzérmet eredményező, kiváló felkészítői munkája 
elismeréseként
Nagy József felkészítő edző részére,

a Tokióban megrendezett XVI. Nyári Paralimpiai Játékokon bronzérmet eredményező, kiváló felkészítői munkája 
elismeréseként
Vitsek Iván felkészítő edző részére a 

MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2021. október 6.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. október 7.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/04443-2/2021.



A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
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