
  

ÖNTILALMI NYILATKOZAT  
 

Alulírott ____________________ (családi-és utónév), aki   ___.___.______ születtem (születési év, hó nap)     

_________________________ (születési hely), állandó vagy ideiglenes lakóhelyem: 

__________________________________________  (település, utca, házszám, ország), személyes 

okiratom _______________ sz.. _______________ (típus –személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély vagy 

más dokumentum és a személyes okirat száma), visszavonhatatlanul kérelmezem, hogy a 

Szerencsejátékokról szóló törvény 9. §-a alapján (SzK Hivatalos Közlöny, 134/03 – UPB és 108/12 

sz.) megtiltsák a szerencsejátékokban való részvételem  a Szlovén Köztársaság területén az alábbi 

időszakban  201_-tól/től  201_ -ig . 

 

Jelen öntilalmi nyilatkozat nagykorú aláírója saját kezű aláírásommal  

 

KIJELENTEM, 

 

hogy figyelmeztettek az öntilalom következményeire, mely szerint: 
 

 az öntilalom a Szlovén Köztársaság teljes területén érvényes, megkötött nemzetközi 
megállodás esetében pedig más ország területén is; 

 az öntilalmi nyilatkozatot nem vonhatom vissza  és az öntilalom hatályának lejártáig nem adhatok más 
öntilalmi nyilatkozatot, és hogy az öntilalomra érvényes határidőt saját magam határoztam meg a 
törvénnyel meghatározott időközön belül, mely  legalább hat hónap és legfeljebeb három év  lehet;  

 az érvényesített öntilalmat követően  megtiltják a szerencsejátékokban való részvételemet a 
kaszinókban,  játékszalonokban és ellehetetlenítik  az online szerencsejátékoban való részvételemet, 
melyeket gazdasági társaságok szerveznek a  Szerencsejátékokról szóló törvény 3.a §-ban foglaltak 
alapján; 

 

 a gazdasági társaság az öntilalmi nyilatkozatomról  legkésőbb másnap értesíti a felügyeleti szervet és 
a felügyeleti szerv a nyilatkozat beérkezésétől számított legkésőbb  második munkanapon elküldi az 
összes  gazdasági társaságnak, melyek koncessziós jogosultak a különleges szerencsejátékok 
szervezésére kaszinókban vagy  játékszalonokban, valamint  azoknak a gazdasági társaságoknak, 
akik az onlinen  keresztül szerveznek szerencsejátékokat a Szerencsejátékokról szóló törvény 3.a §-
ban foglaltak alapján; 

 

 a személyi adatvédelmet szabályozó törvény értelmében gyűjtésre és feldolgozásra kerülnek a 
személyi adatok, melyek összefüggnek a belépési öntilalom végrehajtásával és az  öntilalomra 
vonatkozó adatokat csak Szerencsejátékokról szóló törvény 9. §-ban foglalt célra lehet felhasználni.; 

 figyelmeztettek a szerencsejátéktól való függőség  lehetőségére és megkaptam az arra vonatkozó 
információt is, hol kaphatok szakmai segítséget; 

 a felügyeleti szerv a szerencsejátékoktól való függőség megakadályozása miatt  az öntilalomra 
vonatkozó adatokat azon szerencsejátékosok adatgyűjteményében vezeti, akik öntilalmi nyilatkozatot 
tettek; 

 a felügyeleti szervet azonnal értesítem az esetleges összes adatváltozásról, melyeket  az öntilalmi 
nyilatkozatban tüntettem fel és 

  hozzájárulok ahhoz,  hogy a felügyeleti szerv jelen öntilalmi nyilatkozat hatálya alatt évente egyszer 
saját maga is beszerezze az esetleges állandó vagy ideiglenes lahóhely-változásra vonatkozó adatokat 
és bevigye azon szerencsejátékosok adatgyűjteményébe, akik öntilalmi nyilatkozatot tettek;  

  IGEN   NEM (jelölje be a megfelelőt). 

Kelt, dátum és időpont: ___________________,  201_ __,    __ órakor    

 

Aláírás: _________________________       

MEGJEGYZÉS: Az összes adatot  nyomtatott nagybetűkkel  kell  beírni!                                                                                                        

 



  

 
MEGJEGYZÉS: 

 

 
Alulírott___________________________(családi-és utónév),__________________________________________ 

 munkakörben (munkakör megnevezése),  ____________________________________gazdasági társaságnál (cég és 

cím),_____________________________________kaszinóban/játékszalonban foglalkoztatott (a 

kaszinó/játékszalon megnevezése és címe),   

 
 személyi igazolvány, 
 útlevél, 
 vezetői engedély 
 más dokumentum  __________________________ alapján (dokumentum típusa), 

 

(jelölje be) 

 
igazolom az öntilalmi nyilatkozatot tevő személy személyazonosságát. 
 
Kelt, dátum és időpont: _______________, 201_ ______,    __ órakor    

 

Aláírás: _________________________       

 


