
  

A CASINO SOPRON JÁTÉKKASZINÓ TÁJÉKOZTATÓJA A 18 ÉV ALATTIAK  

FOKOZOTT VÉDELMÉRŐL ÉS JÁTÉKTILALMÁRÓL A JÁTÉKKASZINÓBAN   

  

Magyarországon a 18 év alattiak – a nem folyamatosan szervezett sorsolásos játék   

(tombola) kivételével – szerencsejátékban nem vehetnek részt. A 18 év alattiak 

fokozott védelmét a játékkaszinó egyrészt a játékosok életkorának ellenőrzésével, 

másrészt a reklámokban, népszerűsítő anyagokban a 18 év alattiak játéktilalmára 

figyelmeztető felhívásokkal biztosítja.   

A játékkaszinó a szerencsejáték szolgáltatás nyújtása, kereskedelmi 

kommunikációja, reklámozása során köteles felhívni a játékosok figyelmét a 18 év 

alattiak játéktilalmára, a túlzásba vitt szerencsejáték ártalmaira és a 

szenvedélybetegség kialakulásának veszélyeire.   

A személyazonosításhoz kötött játékok esetén a játékkaszinó – a pénzmosás ellenes 

szabályok betartása érdekében – a játékost azonosítja és nyilvántartásba veszi. A 

személyazonosításhoz kötött szerencsejátékok közé tartozik a játékkaszinó, a  

kártyaterem (pókerterem), a távszerencsejáték és az online kaszinójáték. A 

nyilvántartásba vétel előtt az azonosító adatokat, köztük a játékos életkorát 

ellenőrizni kell. A játékkaszinó az életkort a játékos regisztrációjakor a személyi 

igazolvány, egyéb azonosító igazolvány megtekintésével ellenőrzi. Ha az ellenőrzés 

alapján a játékos a 18. életévét még nem töltötte be, vagy életkora nem állapítható 

meg, a játékkaszinó a nyilvántartásba vételét megtagadja.   

Ha a személyazonosításhoz kötött játékok előtti ellenőrzés eredményeként az derül ki, 

hogy a játékos 18 év alatti, akkor e személy a játékkaszinóba nem léphet be. Ha a 

már regisztrált játékosról – a szigorú ellenőrzés ellenére – utóbb derül ki, hogy 18 év 

alatti, a játékból haladéktalanul ki kell zárni és a nyilvántartásból is törölni kell.  

   

 

 

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK   

  

Játszhatok 18 év alattiként játékkaszinóban nagykorú kísérővel?   

  

Nem. A játékkaszinóban minden egyes belépéskor kötelezően ellenőrzi a szervező a 

játékos életkorát. 18 év alatti személy sem önállóan, sem nagykorú kísérővel nem 

léphet be a játékkaszinóba és semmilyen formában nem vehet részt ezen a 

játékhelyen szerencsejátékban.   

  

Miért nem játszhatok szerencsejátékot 18 év alattiként?   

  

A túlzásba vitt szerencsejáték a 18 év feletti, felnőtt játékosoknak is komoly 

problémát, szerencsejáték függőséget okozhat. A felnőtt korban kóros 

játékszenvedéllyel küzdők gyakran arról számolnak be, hogy a szerencsejáték 

függőség első tünetei, magatartásmintái már kamaszkorukban – az egyébként 

illegálisan – játszott szerencsejátékok során megjelentek. A 18 év alattiak játéktilalma 

és az életkor szigorú ellenőrzése nem öncélú korlátozás: azért szükséges, mert a 

túlzásba vitt szerencsejáték káros hatásai a 18 év alattiaknál közvetlenül és 

fokozottabban jelentkezhetnek.   

  

  



Mit tehetek, ha a fenti tiltások ellenére 18 év alattiként szerencsejátékok káros 

hatásait vélem felfedezni magamon és ez számomra – a játékban eltöltött idő, a 

játékra elköltött pénz vagy egyéb ok miatt – súlyos problémát okoz?  

   

Ha a szerencsejáték a fenti tilalmak ellenére 18. életévét be nem töltött személynek 

problémát okoz, a közvetlen környezet – a család, a barátok és az iskola – segítsége 

mellett orvosok, pszichológusok, családsegítők és szociális munkások várják a 18 év 

alattiak és törvényes képviselőik jelentkezését. A felnőttkor előtti segítséget, kezelést 

nyújtó szervezetek elérhetőségét külön tájékoztató tartalmazza.   

  

Kiadva a felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. 

rendelet 2. § (2) bekezdés f) pontja alapján   

  

Casino Sopron játékkaszinó  

9400 Sopron  

Lackner Kristóf utca 33/A  

  

Sopron, 2016. január 15.  

 


