KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
A 2078 JELŰ BEVALLÁSHOZ
BEVALLÁS JÁTÉKADÓRÓL

I. Általános tudnivalók

1. Mire szolgál a 2078 jelű bevallás?
A 2078 jelű nyomtatvány
 játékadó bevallására vagy
 helyesbítésére és önellenőrzésére szolgál.

2. Kire vonatkozik?
 Sorsolásos játékok, fogadások, távszerencsejáték, kaszinójáték, online kaszinójáték,
kártyajáték, ajándéksorsolás, nem folyamatosan szervezett sorsolásos játék (tombola)
szervezőjére,
 játékautomata üzemeltetőjére vonatkozik.

3. Hogyan lehet benyújtani a bevallást?
A bevallást elektronikusan kell benyújtani a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV).
A bevallások elektronikus benyújtásáról és az elektronikus kapcsolattartás szabályairól bővebb
információt a NAV honlapján (www.nav.gov.hu).
 „A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által rendszeresített ÁNYK űrlapok elektronikus úton
történő benyújtásának módja, valamint a képviselet bejelentése 2019.”,
 „A Nemzeti Adó- és Vámhivatal előtti elektronikus ügyintézés általános szabályai
2019.”,
 valamint „A cégkapunyitásra kötelezett adózók kapcsolattartása a Nemzeti Adó- és
Vámhivatallal 2019. január 1-jét követően” című tájékoztatókban talál.

A képviseleti jogosultság bejelentése
A bevallást az adózó meghatalmazottja is benyújthatja.

1

Ehhez a képviseleti jogosultságot előzetesen be kell jelenteni a NAV-hoz. Az elektronikusan
benyújtott bevallást ugyanis a NAV csak akkor tudja befogadni, ha a benyújtó képviseleti
jogosultságát előzetesen regisztrálta.
A képviselet bejelentéséről bővebb információ a NAV honlapján (www.nav.gov.hu)
 „A NAV által rendszeresített ÁNYK űrlapok elektronikus úton történő benyújtásának
módja, valamint a képviselet bejelentése 2019.” című tájékoztatóban található.

4. Hol található a nyomtatvány?
A 2078 jelű bevallás nyomtatványa elektronikusan elérhető a NAV honlapján az Általános
Nyomtatványkitöltő keretprogramban (ÁNYK).
A bevallás ÁNYK-ban futó kitöltőprogramja és a hozzá tartozó útmutató a
 www.nav.gov.hu → Nyomtatványkitöltő programok → Nyomtatványkitöltő programok
→ Programok részletes keresése
útvonalon található meg.

5. Mi a bevallás és a fizetés határideje?
 Sorsolásos játékok, fogadások, távszerencsejáték, kaszinójáték, online kaszinójáték,
kártyajáték esetén a tárgyhónapot követő hónap 20-a.
 Játékautomata esetén a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtását megelőzően.1
Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti napra esik, a határidő a legközelebbi munkanapon
jár le.2

6. Hogyan lehet fizetni?
A játékadót a következő számlaszámra kell befizetni.

Költségvetési számla
Költségvetési számla megnevezése
száma
10032000-01076992

1
2

NAV Játékadó bevételi számla

Szjtv. 33/A. § (1)
Air. 52. § (4) bekezdés

2

Adónemkód
146

A pénzforgalmiszámla-nyitásra kötelezett adózó az adóját
 belföldi pénzforgalmi számlájáról átutalással
 vagy az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren (EFER) keresztül, az
EFER-hez csatlakozott pénzforgalmi szolgáltató házibank felületén átutalással
fizetheti be.
A befizetési módokról részletes tájékoztató található a NAV honlapján a Befizetési lehetőségek
rovatban közzétett „Befizetési módok” című tájékoztatóban.
A bankkártyás fizetési lehetőségekről a 35. számú, Tájékoztató a bankkártyás adófizetésről
című információs füzetben talál tájékoztatást a NAV honlapján.
Az adót, pótlékot ezer forintra kerekítve kell megfizetni.3
A bevallás összegadatait ezer forintra kerekítve ezer forintos nagyságrendben kell
megadni, a mezőben előre feltüntetett „ezer” szöveg figyelembevételével.4 Az összegek
meghatározásánál a kerekítés általános szabályait kell alkalmazni (499 forintig lefelé, 500
forinttól felfelé, például 641 500 forint esetén a beírandó összeg 642 ezer forint). Ha a
nyomtatványon szereplő „összeg” jellegű adatok különféle részadatok összegzésével
keletkeznek, a részösszegek – azaz a feltüntetett összesítendő adatok – előírástól eltérő
kerekítésével kell biztosítani az „összeg” egyezőségét.
Azokban a mezőkben, ahol a megnevezésben nincs rögzítve a „±” előjel, az összegadatok
értéke csak pozitív (vagy nulla) lehet. A nyomtatványon a pozitív összegeket előjel nélkül kell
feltüntetni.

7. Hogyan módosítható a bevallás (javítás, helyesbítés, önellenőrzés)?
NAV általi javítás
A NAV az adóbevallás helyességét megvizsgálja, a számítási hibát, elírásokat kijavítja, és
ha a kijavítás az adófizetési kötelezettség vagy az adó-visszatérítés összegét érinti, az adózót
a kijavítástól számított 30 napon belül értesíti.5
Ha az adóbevallás
 az adózó közreműködése nélkül nem javítható ki,
 vagy az adózó adótartozásáról, köztartozásáról nem nyilatkozott,
 vagy a jogszabályban előírt igazolásokat nem nyújtotta be,
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 3. számú melléklet I/Általános
rendelkezések/4. pont
4
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 2. számú melléklet I/A/1. pont
5
Adóig. vhr. 18. § (1) bekezdés
3
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 továbbá az adóbevallásából, nyilatkozatából olyan adatok hiányoznak, amelyek a
NAV nyilvántartásában sem szerepelnek,
a NAV az adózót 15 napon belül, határidő kitűzésével javításra (hiánypótlásra) szólítja fel.6
A bevallását elektronikusan benyújtó adózó – azon túlmenően, hogy a bevallás javítását a
NAV illetékes igazgatóságánál személyesen vagy írásban kezdeményezheti – a hibák
kijavítását követően a bevallást újból benyújthatja. Ekkor az „Azonosító adatok” menü
„Bevallás jellemzői, javítás (helyesbítés) jelölése” mezőcsoportjában a „Hibásnak minősített
bevallás vonalkódja” mezőbe be kell írnia az eredeti (hibásnak minősített) bevallás 10 jegyű
vonalkódját, ami megtalálható a javításra felszólító levélben.
Az elektronikus javítóbevallásban a „Bevallás jellege” mező értékét a javítandó bevallásban
szereplő bevallásjelleggel megegyezően kell kitölteni.

Adózói javítás (helyesbítés)
Az adózó is kezdeményezheti az adóbevallás kijavítását, ha utóbb észlelte, hogy a NAV által
elfogadott és feldolgozott bevallás – adó, adóalap, költségvetési támogatás összegét nem
érintő – bármely adata téves, vagy a bevallásból kimaradt, azaz a bevallás nem teljes körű.7
Helyesbítésre az adó megállapításához való jog elévülési idején belül, tehát a bevallás
esedékességének évét követően öt évig van lehetőség.8
Adózói javításban (helyesbítésben) az adóalap és az adó (költségvetési támogatás) összege
nem változhat. Az adózói javítás (helyesbítés) lényege a teljes adatcsere, azaz a bevallásban
nemcsak az „új” adatokat, hanem valamennyi adatot újra meg kell adni.
Ha a bevallás benyújtása helyesbítés miatt történik, a főlap (C) blokkjában a bevallás jellege
kódkockába „H” betűt kell bejegyezni.
Ha az értékadatok helyesbítésével változik az adóalap vagy az adó (költségvetési támogatás),
akkor önellenőrzést kell benyújtani.

Önellenőrzés9
Ha az adózó észleli, hogy korábbi bevallásában az adóalapot, az adót, a költségvetési támogatást
nem a jogszabálynak megfelelően állapította meg, vagy számítási hiba, elírás miatt az adó,
költségvetési támogatás alapja, összege hibás, bevallását önellenőrzéssel módosíthatja.
Önellenőrzéssel az adóalapot, az adót, a költségvetési támogatást
 a bevallás eredeti időpontjában hatályos szabályok szerint,
Adóig. vhr. 18 § (6) bekezdés
Adóig. vhr. 18. § (7) bekezdés
8
Art. 202. § (1)
9
Az önellenőrzés szabályait az Art. 54 - 57. § paragrafusai tartalmazzák.
6
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 a helyesbítendő adóra előírt, egy bevallási időszakra,
 az adómegállapításhoz való jog elévülési idején belül lehet módosítani.
Önellenőrzést kizárólag az adó vagy költségvetési támogatás ezer forintot meghaladó
módosítására lehet benyújtani.
Nem lehet önellenőrzést benyújtani olyan adatokra és időszakokra vonatkozóan, amiket
a NAV vizsgál. Önellenőrzést legkésőbb a NAV-ellenőrzéshez kapcsolódó megbízólevél
kézbesítése vagy átadása előtti napon lehet a NAV-hoz benyújtani. Az ellenőrzés
megkezdésétől a vizsgált adó és költségvetési támogatás a vizsgált időszakra önellenőrzéssel
nem módosítható.
Az adózó az adómegállapítási időszak és az adónem megjelölésével bejelentheti a NAV-hoz
önellenőrzési szándékát (ONELLB nyomtatvány). Ugyanazon időszakra és adónemre csak
egyszer tehető bejelentés. A NAV a bejelentéstől számított tizenöt napig az adott időszakot
és adónemet nem ellenőrizheti.
Az önellenőrzés – ha az adókülönbözet az adózó javára mutatkozik – az adó megállapításához
való jog elévülését megszakítja, és az adózó az önellenőrzés benyújtásától további 5 évig élhet
önellenőrzéssel.
Nem minősül önellenőrzésnek, ha az adózó késve nyújtja be a bevallását, és késedelmét nem
igazolja, vagy igazolási kérelmét a NAV elutasítja.
Nincs helye önellenőrzésnek, ha az adózó valamely, a törvény által megengedett választásán
utólag szeretne változtatni.
Önellenőrzéssel ugyanakkor utólag érvényesíthető, illetve igénybe vehető az adómentesség
vagy adókedvezmény.
Az önellenőrzéssel helyesbített adó, költségvetési támogatás és a megállapított önellenőrzési
pótlék a helyesbített összeg és a pótlék bevallásával egyidejűleg esedékes, tehát az
önellenőrzés benyújtásával egyidejűleg kell befizetni. Ha azonban az adózó a bevallás eredeti
határidejét megelőzően nyújt be önellenőrzést, a helyesbített adó, költségvetési támogatás az
általános szabályok szerint, az eredeti határidővel válik esedékessé.
Az önellenőrzést ugyanazon a nyomtatványon kell benyújtani, amin az eredeti bevallást
benyújtották.
A játékadó önellenőrzését a 2078-05 lapon teheti meg.
Önellenőrzéskor az eredeti bevallásban szerepeltetett valamennyi sort ki kell tölteni, vagy
a módosított új adattal, vagy ha az nem változott, az eredeti bevallásban szereplő adattal.
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Ha a bevallás önellenőrzésnek minősül, akkor a főlapon a „Bevallás jellege” menüből az
önellenőrzésnek megfelelő „O” betűjelet kell jelölni.
Ugyanazon időszakra vonatkozó ismételt önellenőrzés esetén a bevallási főlapon a (C)
blokkban a „Bevallás jellege” menüből szintén az önellenőrzésnek megfelelő „O” betűt kell
kiválasztani, majd a bevallás 05-ös lapjának (O) blokkjában „X”-szel kell jelölni, hogy a
bevallás ismételt önellenőrzésnek minősül.
A korábban benyújtott 2078 jelű bevallás adatait az önellenőrzésként benyújtott adatokat
figyelembe véve kell az önellenőrzési lapon az „Adókötelezettség változása” elnevezésű a)
oszlopba az adónemhez tartozóan az adókülönbözet-adatot feltüntetni, ami a nullától eltérő.
Ha az a) oszlopban az adókötelezettség változása negatív előjelű, az „önellenőrzési pótlék
összege” oszlop (b) adatmezőjét üresen kell hagyni.

Az önellenőrzési pótlék kiszámítása10
Ha az önellenőrzés az adózó terhére állapít meg eltérést, önellenőrzési pótlékot kell fizetni.
Az önellenőrzési pótlékot az adózónak kell megállapítani adónként, illetve költségvetési
támogatásonként a korábban bevallott helytelen és az önellenőrzéssel helyesbített adó,
költségvetési támogatás összegének különbözete után.
Az önellenőrzési pótlék mértéke minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség
előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat
háromszázhatvanötöd része. Ugyanazon bevallás ismételt önellenőrzésekor az önellenőrzési
pótlék mértéke ennek másfélszerese.
Az önellenőrzési pótlékot az eredeti bevallási határidőt követő naptól az önellenőrzés
benyújtásáig minden naptári napra fel kell számítani. Az önellenőrzési pótlékot a jegybanki
alapkamat változásaihoz igazodva kell kiszámítani, azaz az önellenőrzéssel érintett időszakot
ez alapján időintervallumokra kell bontani. A százalékos mértéket három tizedesjegy
pontossággal kell meghatározni és a harmadik tizedesjegy utáni számokat el kell hagyni.
Ha az önellenőrzés nem tár fel pótlólag fizetendő adót, mert azt az adózó az eredeti határidőig
vagy korábbi önellenőrzésekor már rendezte, az önellenőrzési pótlék összegét az általános
szabályok szerint kell meghatározni, de bevallani és befizetni magánszemély esetében
legfeljebb 1000 forintot, más adózók esetében legfeljebb 5000 forintot kell.
Az önellenőrzési pótlék kérelemre mérsékelhető, illetve elengedhető, ha az adózó olyan
körülményeket tud bizonyítani, amelyek egyébként megalapoznák az adóbírság mérséklését,
kiszabásának mellőzését is.

10

Az önellenőrzési pótlékkal kapcsolatos szabályokat az Art. 211 - 214. § paragrafusai tartalmazzák.
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Nem kell önellenőrzési pótlékot felszámítani
 ha az önellenőrzés az adózó javára állapít meg eltérést,11
 ha az adózó a bevallását az előírt határidőt megelőzően módosítja önellenőrzéssel.
Az adózó
 az önellenőrzés benyújtásával mentesül az adóbírság, mulasztási bírság alól,
 a helyesbített, meg nem fizetett adó, jogosulatlanul igénybe vett költségvetési
támogatás, továbbá az önellenőrzési pótlék megfizetésével az önellenőrzés
időpontjáig esedékes késedelmi pótlék alól.
Az önellenőrzési pótlék összegének kiszámítását a www.nav.gov.hu oldalon a
„Szolgáltatások/Kalkulátorok/Pótlékszámítás” útvonalon elérhető kalkulátor segíti.

Az önellenőrzési pótlék befizetése
A megállapított önellenőrzési pótlék megfizetése annak bevallásával egyidejűleg esedékes.
Az önellenőrzési pótlékot az önellenőrzés benyújtásának napjáig a következő számlaszámra
kell befizetni:
Költségvetési számla
Költségvetési számla megnevezése
száma
10032000-01076301

NAV Bírság, mulasztási bírság és önellenőrzéssel
kapcsolatos befizetések bevételi számla

Adónemkód
215

Önellenőrzési pótlék módosítása, önellenőrzésekor a 2078 bevallás főlapjának (C)
blokkjában a „Bevallás jellege” menüből az önellenőrzésnek megfelelő („O”) betűt kell
választani, majd a 05-ös lap (O) blokkjában jelölni kell „X”-szel, hogy a bevallás ismételt
önellenőrzésnek minősül.
Ha csak az önellenőrzési pótlékot önellenőrzi, és az (O) blokkban jelölte az ismételt
önellenőrzés mezőt, akkor csak „Az önellenőrzési pótlék összege (215)” megnevezésű 11. sor
„Önellenőrzési pótlék összege” b) oszlopába kerülhet adat, az a) oszlopot pedig üresen kell
hagyni.
Ebbe a mezőbe a korábban benyújtott önellenőrzési melléklet(ek)en bevallott és az újabb
önellenőrzéssel feltárt, módosított önellenőrzési pótlék különbözetét kell előjelhelyesen beírni.

11

Art. 57. § (3) bekezdés

7

Visszaigénylés
Ha az önellenőrzéssel visszaigényelhető adó keletkezik, akkor a visszaigényléshez vagy más
adónemre történő átvezetéshez az adott évre rendszeresített „Átvezetési és kiutalási kérelem
az adószámlán mutatkozó túlfizetéshez” elnevezésű ’17-es nyomtatványt (például 2020.
évben: 2017) kell kitölteni és beküldeni a NAV-hoz.
Az önellenőrzés szabályairól bővebben a NAV honlapján (www.nav.gov.hu) a Főlap >
Információs füzetek > Eljárási szabályok útvonalon található 23. számú információs füzetből
tájékozódhat.

8. Mik a jogkövetkezmények?
Ha az adózó a bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségét hibásan, hiányos adattartalommal,
késve teljesíti, vagy azt elmulasztja, a NAV a törvényben meghatározott szankcióval élhet12.

9. Milyen részei vannak a bevallásnak?
2078
2078-01

Főlap
Részletező lap a játékautomaták nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó
kötelezettség bevallásához

2078-02

Sorsolásos játékok, fogadások és távszerencsejáték játékadójának
részletezése
Játékkaszinó és online kaszinójáték játékadójának részletezése
Kártyaterem, ajándéksorsolás és nem folyamatosan szervezett
sorsolásos játék (tombola) játékadójának részletezése
Önellenőrzési melléklet
Nyilatkozat arról, hogy az önellenőrzés indoka Alaptörvény-ellenes
adókötelezettséget megállapító jogszabály vagy a jogszabály az
Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi
aktusába ütközik

2078-03
2078-04
2078-05
2078-EUNY

10. További információ, segítség
Ha további kérdése van a nyomtatvánnyal, illetve az egyes adózási szabályokkal kapcsolatban,
keressen minket bizalommal alábbi elérhetőségeinken!
Interneten:


12

a NAV honlapján a www.nav.gov.hu-n.

Art. 150-162. §, 220-221. § és 237-238. §.
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E-mailen:


a következő címen található űrlapon: http://nav.gov.hu/nav/e-ugyfsz/e-ugyfsz.html.

Telefonon:


a NAV Infóvonalán
o belföldről a 1819,
o külföldről a +36 (1) 250-9500 hívószámon.



NAV Ügyfél-tájékoztató és Ügyintéző rendszerén (ÜCC) keresztül*
o belföldről a 80/20-21-22-es,
o külföldről a +36 (1) 441-9600-as telefonszámon.

A NAV Infóvonala és az ÜCC hétfőtől csütörtökig 8 óra 30 perctől 16 óráig, valamint
péntekenként 8 óra 30 perctől 13 óra 30 percig hívható.
*A rendszer használatához ügyfél-azonosító számmal vagy Részleges Kódú Telefonos
Azonosítással (RKTA) kell rendelkeznie. Ha nincs ügyfél-azonosító száma, akkor azt a TEL
jelű nyomtatványon igényelhet, amit a NAV-hoz személyesen vagy a KÜNY tárhelyen
keresztül lehet benyújtani. Ha nem a saját ügyében használja az ÜCC-t, akkor adjon be EGYKE
adatlapot is!
Személyesen:


országszerte a NAV ügyfélszolgálatain. Ügyfélszolgálat-kereső:
https://nav.gov.hu/nav/ugyfelszolg.

11. Mely jogszabályokat kell figyelembe venni?
 A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (Szjtv.),
 az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos
feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet (Vhr.),
 az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.),
 az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.),
 a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény (Nkatv.),
 a sportról szóló 2004. évi I. törvény (Sport tv.),
 a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény,
 az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet
(Adóig. vhr.),
 az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.).
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II. RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ
2078 bevallás főlapjának kitöltési útmutatója
Azonosító adatok kitöltése
A bevallás (A) blokkjának kitöltése a NAV feladata, kérjük, ne írjon ebbe a blokkba.
A főlap (B) blokkjában kell feltüntetni az adózó adóazonosító jelét vagy adószámát, nevét, és
annak az ügyintézőnek a telefonszámát és nevét, aki a bevallás feldolgozása során feltárt hiba
esetén a javításba bevonható.
Az elektronikusan benyújtott bevallás javítása esetén a javítani kívánt bevallás vonalkódját
kérjük feltüntetni. A vonalkódot a NAV- tól kapott hibás bevallásról (2078) szóló kiértesítő
levél tartalmazza.
Ha a bevallásban az adózó jogelődjének adatait módosítja vagy pótolja, kérjük, tüntesse fel a
jogelőd adószámát.
A bevallás főlap (C) blokkjában a „Bevallás jellege” kódkockájában kell jelölni, hogy a
bevallást
H
Javításként (helyesbítésként) nyújtották be,
O
Önellenőrzésként nyújtották be. Ismételt önellenőrzés esetén a fentieken túl a [207805]-ös lap (O) blokkjában lévő kódkockában X-szel kell jelölni az ismételt
önellenőrzés tényét!
Alapbevallás benyújtása esetén a kódkocka üresen marad.
Az „előzmény bevallás vonalkódja” mezőt csak a játékautomatával kapcsolatos kötelezett
helyesbítése, önellenőrzése, vagy ismételt önellenőrzése esetén kérjük kitölteni, az egyértelmű
előzmény bevallás azonosíthatósága érdekében.
A „Bevallás kódja” kódkocka lehetséges értékei a következők:
1
sorsolások, fogadások, távszerencsejáték
2
játékautomata
3
játékkaszinó, online kaszinójáték,
4
kártyaterem, ajándéksorsolás, nem folyamatosan szervezett sorsolásos játék
(tombola)
Játékautomatánál a bevallási időszak rovatba annak a féléves időszaknak a kezdő és záró
dátumát kell beírni, amelyre vonatkozóan a bevallás és befizetés történik. (Pl.: 2020. 07. 21. –
2021. 01. 20.)
Ha a játékautomata nyilvántartásba vételével kapcsolatban törtidőszakra vonatkozóan
nyújtja be bevallását - a főlap (C) blokkjában lévő „Törtidőszaki nyilvántartásba vétel”
kódkockában „1” kell jelölni! Ha nem törtidőszakra nyújtja be játékautomata nyilvántartásba
vételre vonatkozó bevallását, akkor a kódkockába „0” értéket szerepeltessen.
Ha az adózó felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás alatti időszakra, vagy jogutód
nélküli megszűnés miatt adja be a bevallását, akkor a „Bevallás típusa” kódkockába ’F’, ’V’,
’D’ vagy ’M’ jelet kell írni. Minden más esetben kérjük a kódkockát üresen hagyni.
10

A (C) blokkban a kitöltött részletező lapok darabszámát is kérjük megadni, ha a bevallás
kitöltése alapján értelmezhető.
A (D) blokk 01. sor a) rovatába a játékautomaták darabszámát, a b) rovatba a részletező lapon
kitöltött sorok száma és a féléves adó (30 ezer forint) szorzatának összegét kell összesített
adóként bejegyezni, ügyelve arra, hogy a játékadó összegét „ezer” Ft-ban kell összesíteni.
Törtidőszaki nyilvántartásba vétel esetén a (D) blokk 01. sor a) rovatába a
játékautomaták darabszámát, a b) rovatába a részletező lapon kitöltött sorok száma és a
napra kiszámított, ezer forintra kerekített játékadó összegének szorzatát kell összesített
adóként bejegyezni.
A (D) blokk 02.-06. sor b) mezőjébe a megfelelő lapok összesítő mezőjéből kerülnek át az eFtban megadott/számolt adatok.

Kitöltési útmutató az egyes sorokhoz
Útmutató a [2078-01.] számú részletező lap kitöltéséhez
A játékautomata éves adója - nem törtidőszaki nyilvántartás esetén - gépenként 60 000 Ft.
[Félévre fizetendő játékadó időarányos összege 30 000 Ft.]13
- az első féléves adó bevallását és megfizetését a nyilvántartásba vétel iránti kérelem
benyújtását megelőzően kell teljesíteni,
- ha a játékautomata nyilvántartásba vételének (regisztrációs kártyájának)
érvényessége hosszabb idejű, mint a játékadó már bevallott időszaka, akkor a további
időszakokra vonatkozó féléves, vagy törtidőszaki adó kötelezettségét a játékautomata
üzemeltetőjének az előző félév utolsó napjáig kell bevallani és megfizetni.
Ha a nyilvántartásba vétel a játékautomata hitelesítési bizonyítványának érvényessége
miatt nem lehetséges teljes 6 hónapra, akkor a játékadó arányos részét kell bevallani és
megfizetni.
Kérjük, figyeljen arra, hogy egyszerre csak egy bevallási időszakhoz tartozó
játékautomatára vonatkozó játékadó kötelezettség szerepeltethető! Eltérő bevallási
időszakra vonatkozó kötelezettsége(ke)t külön-külön bevalláson kell benyújtania!
Az üzemeltető játékadó-fizetési kötelezettsége mindaddig fennáll, ameddig a játékautomata a
szerencsejáték-felügyeleti hatóság nyilvántartásában szerepel. Az adóbefizetési kötelezettség
elmulasztása esetén a szerencsejáték-felügyeleti hatóság a játékautomatát törli a
nyilvántartásból.14
A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet (SZF_01-es nyomtatvány) – a játékautomata
féléves/törtidőszaki adója megfizetésének igazolásával és az eredeti hitelesítési
bizonyítvánnyal együtt – a Szerencsejáték Felügyelethez kell eljuttatni.
13
14

Szjtv. 33/A. § (1)
Szjtv. 33/A. § (2)
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A lap fejlécében az adózó azonosításához szükséges adatokat kell feltüntetni.
A játékautomata nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó féléves, vagy törtidőszaki
adókötelezettség bevallását a [2078-01] lapon játékautomatánként részletezve kell levezetni.
Az „a” oszlopban a játékautomatát azonosító, a mérésügyi szerv által adott azonosító számot
kell feltüntetni.
A „b” oszlopban a játékadó összegét a [2078-01] lap megfelelő soraiban „ezer” forintra
kerekítve kell megadni! (Nem törtidőszaki nyilvántartásba vétel esetén 30 ezer forint,
törtidőszaki nyilvántartás esetén a megadott bevallási időszakból napra számított érték
ezer forintra kerekített összege.)
Ha a részletező lap sorai nem elegendőek a játékautomaták felsorolásához, akkor további
részletező lapokat kell a bevalláshoz csatolni. Ekkor a részletező lap jobb felső sarkában lévő
kódkockába a lapszámot is be kell írni.
A 37. sor összegző sorként funkcionál.
Törtidőszaki nyilvántartás esetén az összegző 37. sort nem a soronként számolt, már
kerekített értékek összesítéseként kell figyelembe venni, hanem a sorokra számolt
kerekítetlen értékek összesítése után, az összegzett érték egyszeri kerekítésével adódó
összegét kell szerepeltetni!

Útmutató a [2078-02.] lap kitöltéséhez
A SORSOLÁSOS JÁTÉKOK
Nyereményalap: Az Szjtv. 30. § (1) bekezdése értelmében a sorsolásos játékoknál
nyereményalapnak minősül a kibocsátott sorsjegyek számának és fogyasztói árának szorzata.
Folyamatosan szervezett sorsolásos játékok esetében nyereményalapnak minősül a játéktervben
jóváhagyott játékra jogosító sorsjegyek számának és fogyasztói árának szorzata.
Tiszta játékbevétel: Az Szjtv. 37. § 2. pontja értelmében a tárgyhónapban befizetett tétek és a
kifizetett nyeremények különbözete.
Sorsjáték (kaparós sorsjegyek)
Nyereményalap: Az Szjtv. 30. § (3) bekezdése szerint a sorsjáték havi nyereményalapja a
tárgyhóban a játékosok részére értékesített sorsjegyek jóváhagyott játékterv szerinti árának
megfelelő tétek összessége. A nyereményalap legalább 60%-át nyeremény céljára kell
fordítani.
A játékadó mértéke: Az Szjtv. 32. § (1) bekezdése alapján a havi tiszta játékbevétel 30 %-a.
A végelszámolásban közölt adatok alapján nyereményhányadként megjelölt összeg és
ténylegesen átadott nyeremények összegének különbözetét a szervező játékadóként fizeti be a
költségvetésbe az Szjtv. 11. § (10) bekezdése alapján.
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Számsorsjáték
(Ötös lottó, Hatos lottó, Skandináv lottó, Luxor, Kenó, Puttó, Joker, Eurojackpot)
Nyereményalap: az Szjtv. 30. § (5) bekezdése alapján a tárgyhónapban játékra jogosított
sorsjegyek tétjeként a játékosok által megfizetett összeg. Az Szjtv. 30. § (4) bekezdése szerint
a számsorsjátékoknál - a bingójáték és a kenó kivételével - a nyereményalap legalább 45%-át
nyeremények céljára kell fordítani. A bingójáték esetén az Szjtv. 30. § (1) bekezdése szerinti
nyereményalap legalább 68%-át, kenó játék esetén pedig a nyereményalap legalább 48%-át kell
nyeremények céljára fordítani.
A játékadó mértéke:









Ötös lottó:
Hatos lottó:
Skandináv lottó:
EuroJackpot:
Luxor:
Joker:
Kenó:
Puttó:

havi nyereményalap 24 %-a
havi nyereményalap 24 %-a
havi nyereményalap 24 %-a
havi nyereményalap 24 %-a
havi nyereményalap 24 %-a
havi nyereményalap 17 %-a
havi tiszta játékbevétel 24 %-a
havi tiszta játékbevétel 24 %-a

A nyeremények átvételére rendelkezésre álló határidő után 180 napon belül az át nem vett
nyeremények értékét nyereményekre kell fordítani, ha ez nem történik meg, a fel nem használt
összeget játékadóként fizeti be a szervező a költségvetésbe az Szjtv. 11. § (8)-(9) bekezdése
alapján.

FOGADÁSOK
Totalizatőri rendszerű fogadás (TOTO, Góltotó)
Nyereményalap: az Szjtv. 30/A. § (1) bekezdése értelmében a fogadásra fizetett tétek
összessége. A totalizatőri fogadásnál a nyereményalap legalább 45%-át a nyeremények céljára
kell fordítani. A folyamatosan szervezett totalizatőri rendszerű fogadás esetében a
szerencsejáték-felügyeleti hatóság engedélyezheti a nyeremények halmozódását, annak kezdő
időpontjától számított egy évig.
A játékadó mértéke: az Szjtv. 32. § (2) bekezdése értelmében a havi nyereményalap 17 %-a.
A nyeremények átvételére rendelkezésre álló határidő után 180 napon belül az át nem vett
nyeremények értékét nyereményekre kell fordítani, ha ez nem történik meg, a fel nem használt
összeget játékadóként fizeti be a szervező a költségvetésbe az Szjtv. 11. § (9) bekezdése alapján.
Bukmékeri rendszerű fogadás (Tippmix)
Nyereményalap: Az Szjtv. 30/A. § (1) bekezdése értelmében a fogadásra fizetett tétek
összessége. A bukmékeri rendszerű fogadás esetén a nyereményalap legalább 75%-át a
nyeremények céljára kell fordítani. E feltételeknek a bukmékeri rendszerű fogadás esetén
évente kell megfelelni.
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Tiszta játékbevétel: az Szjtv. 37. § 2. pontja értelmében a tárgyhónapban befizetett tétek és a
kifizetett nyeremények különbözete.
A játékadó mértéke: Az Szjtv. 32. § (3) bekezdése értelmében a tiszta játékbevétel (melybe
nem számítandó bele az érvénytelen fogadások miatt visszafizetett tétek összege) 20 %-a.
Negatív adóalap esetén a számított adó értéke nulla. A bukmékeri adóalapok összegzésénél a
negatív érték nem kerül figyelembe vételre.
A játékost megillető, de át nem vett nyeremények összegét a szervező köteles a nyeremény
igénylésére nyitva álló határidő lejárta utáni 30 nap elteltét követő hónap 20. napjáig játékadó
címén bevallani és a központi költségvetésbe befizetni.
A bukmékeri rendszerű fogadás esetén elszámolási év végén a nyeremények céljára nem
fordított összeget a szervező játékadó címen bevallja és befizeti, figyelemmel az Szjtv. 30/A. §
(1) bekezdésére és a Szjtv. 11. § (10) bekezdésére.
Távszerencsejáték (TippmixPro)
Tiszta játékbevétel: Az Szjtv. 37. § 2.1. pontja értelmében a tárgyidőszakban befizetett
téteknek a kifizetett nyereményekkel csökkentett összege, kivéve, ha a fogadás olyan
rendszerben történik, amelyben a szervező nem visel saját kockázatot a fogadás tekintetében
(fogadás csere). Ilyenkor a tiszta játékbevételt a játékosok felé a szervező által felszámított díjak
vagy azokkal egy tekintet alá eső jutalékok képezik.
A játékadó mértéke: az Szjtv. 32. § (5) bekezdése értelmében a havi tiszta játékbevétel
15 %-a.
A [2078-02.] lap kitöltésével összefüggő előírás
Az Szjtv. 32. § (6) bekezdése szerint a szerencsejáték-szervező a sorsolásos játékok, a
fogadások és a távszerencsejáték havi gyakoriságú játékadójának megállapítása keretében
kiszámítja az (1)-(5) bekezdés szerinti játékadó tárgyhavi összegét szerencsejátékonként
(számított tárgyhavi játékadó).
Ezután a számított tárgyhavi játékadó figyelembevételével a szervező a külön jogszabályokban
a sorsolásos játékok, fogadások, távszerencsejáték játékadójának célhoz kötött felhasználására
vonatkozó előírások szerinti, tárgyhavi összegét szerencsejátékonként kiszámítja (tárgyhavi
célhoz kötött felhasználású tételek).
A számított tárgyhavi játékadó és tárgyhavi célhoz kötött felhasználású tételek különbözetét a
szervező szerencsejátékonként megállapítja, és a pozitív különbözetből jogosult levonni a Sport
tv. szerinti vagyoni értékű jog szerződéses ellenértéke időarányos összegének
szerencsejátékonként a pozitív különbözet összege szerint arányosított részét (fizetendő
tárgyhavi játékadó).
Ha a Sport tv. szerinti vagyoni értékű jog szerződéses ellenértéke időarányos összegének a
levonása a tárgyhónapban nem vagy csak részben lehetséges, a levonandó összeg az
adómegállapításhoz való jog elévülési idején belül a játékadóval szemben elszámolható. A
maradványértéket a 3. a) mezőben kell szerepeltetni.
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[Megjegyezzük, hogy a nyomtatvány kitöltő-ellenőrző program az 1.a), 2.a) mezők, valamint a
b) és d) oszlopok megfelelő adatait megadva a táblázat többi részét automatikusan kiszámítja
és kitölti. A ’Számított játékadó maradványa a célzott támogatás után’ megnevezésű h)
oszlopba a c-(e+f+g) különbözete szerepel. Ha a különbözet negatív értéket venne fel, akkor a
számított érték nulla. Ez okozhat a táblázatban az érintett összesítő mezők oszlopösszefüggései
között eltérést.
Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a táblázat a sorok kitöltésekor folyamatosan
változó adatokat jelenít meg az 1.a)+2.a), valamint a 22.h) értékek egymáshoz viszonyított
alakulásának függvényében.]

Útmutató a [2078-03.] lap kitöltéséhez
JÁTÉKKASZINÓ ÉS ONLINE KASZINÓ
Az Szjtv. 35. §-a szerint a játékkaszinó és online kaszinó - ideértve a játékkaszinóban
üzemeltetett pénznyerő automatát is – játékadója, ha az adóév első napjától elért, göngyölített
módon számított tiszta játékbevétel összege:
0-10 milliárd forint
10 milliárd 1 forinttól

30 százalék,
3 milliárd forint és a 10 milliárd forinton felüli rész
10 százaléka.

A tiszta játékbevételt növeli a tárgyhóban elfogadott borravaló 50%-a.
A szervező a játékadó tárgyhónapban fizetendő összegét ak szerint állapítja meg:
A szerencsejáték-szervező az Szjtv. 35. § (2) bekezdés figyelembevételével összesíti az adóév
első napjától a tárgyhó utolsó napjáig elért tiszta játékbevételt, ezután az Szjtv. 35. § (1)
bekezdésben foglaltak alapján megállapítja a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszakra számított
adóévi összegét, ebből levonja a tárgyhónapot megelőző hónap utolsó napjáig terjedő tárgyadóévi időszakra, koncessziós díj figyelembe vétele nélkül számított játékadó összegét, majd
levonja a tárgyévre fizetendő koncessziós díjnak a tárgyhónapra arányosan jutó összegét.
Ha az online kaszinó(k) tiszta játékbevétele meghaladja a szervező által üzemeltetett
játékkaszinó egység(ek) összesített tiszta játékbevételét, a pozitív különbözet az Szjtv. 35. §
(1)-(3) bekezdéstől függetlenül, további 15% játékadó terheli. E bekezdés alkalmazásában a
játékkaszinók tiszta játékbevételének számításakor az Szjtv. 35. § (2) bekezdést nem lehet
alkalmazni.
A fentiek figyelembevételével:
Ha az adózó online kaszinójátékot is szervez, ennek tényét a lapon erre szolgáló mezőben
jelölni kell.
01. sor a) oszlop: a mezőbe rögzíteni kell az adóév első napjától a tárgyhó utolsó napjáig a
játékkaszinó(k) és az online kaszinójáték(ok) által elért tiszta játékbevételének és ugyanezen
időszakban keletkezett borravaló 50%-nak együttes összegét (játékadó alapja). (Az online
kaszinójáték göngyölített összegének megállapításánál az egyes tárgyhavi tiszta
játékbevételeket a szervező a 04. sor kitöltéséi szabályainak megfelelően előállított értékek
alapul vételével köteles meghatározni.)
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02. sor a) oszlop: a mezőbe rögzíteni kell a 01. sor a) oszlop összegéből az adóév első napjától
a tárgyhó utolsó napjáig keletkezett borravaló 50%-át.
03. sor a) oszlop: rögzíteni kell a játékkaszinó(k) tárgyhavi tiszta játékbevételét (borravaló
nélkül).
Ha az adózó jelölte, hogy a tárgyhónapban online kaszinójátékot is szervezett, akkor:
04. sor a) oszlop: rögzíteni kell az online kaszinójáték(ok) tárgyhavi tiszta játékbevételét.
Tiszta játékbevétel: az Szjtv. 37. § 2. pontja értelmében a tárgyhónapban befizetett tétek és a
kifizetett nyeremények különbözete, az online kaszinójáték esetében ugyanakkor, az Szjtv.
29/Q. § -ában foglaltak értelmében a külföldi jackpot rendszerbe történő befizetés nem növeli
a bevételt (az összes befizetett tétből, amely tartalmazza a külföldi jackpotra a későbbiekben
átutalásra kerülő tét összeget is, le kell vonni a szervező által ténylegesen külföldi jackpotra
átutalt összeget. A szervező különféle bónuszokat adhat a játékosoknak, az Szjtv. 29/R. § (1)
bekezdésében és a Vhr. 39. §-ában foglaltak szerint, az Szjtv. 29/R. § (2) bekezdése értelmében,
az ajándék bónuszból és a speciális bónuszból a játékosok által felhelyezett tétek nem növelik
a bevételt, azaz a játékosok által a bónuszegyenlegükből felhelyezett téteket a szervező a tiszta
játékbevételének számításánál tétbevételként nem veszi figyelembe.
Ezzel összhangban, a játékosi bónusz nyeremény egyenlegeken jóváírt nyereményeket a
szervező a tiszta játékbevétel számításánál nem veszi figyelembe.
A szervező által a játékosi egyenlegeken jóváírt, az egyes játékosokat megillető, bónuszból
átkonvertált, kifizetésre alkalmas összeget nyereményként (tiszta játékbevételt csökkentő
tételként), a játékosi egyenlegekről tétként eljátszott összegeket pedig, a tiszta játékbevétel
számítása során tétként (tiszta játékbevételt növelő tételként) kell figyelembe venni.
05. sor b) oszlop: A nyomtatvány kitöltő-ellenőrző program kiszámolja a 04. és 03. sorok
különbözetét (04.-03.) és pozitív különbözet 15%-a szerepel az Szjtv 35. § (3a) bekezdése
alapján. Negatív különbözet esetén a mező értéke nulla.
Ha a 03. és 04. sorok nem együttesen kitöltöttek, vagy csak a 03. sor kitöltött, az 5.b) mező
üresen marad.
06. sor b) oszlop: A nyomtatvány kitöltő-ellenőrző program kiszámolja a 01. a) sorban
feltüntetett adatok alapján az adóév első napjától a tárgyhónap utolsó napjáig a göngyölített
játékadó összegét és hozzáadja a 05. b) mezőben számított játékadót.
07. sor a) oszlop: rögzíteni kell a tárgyhónapot megelőző hónap utolsó napjáig terjedő tárgyadóévi időszakra a koncessziós díj figyelembe vétele nélkül számított játékadó összegét.
08. sor a) oszlop: rögzíteni kell a tárgyév vonatkozásában fizetendő koncessziós díjnak a
tárgyhónapra arányosan jutó összegét.
09. sor b) oszlop: A nyomtatvány kitöltő-ellenőrző program kiszámolja a tárgyhavi játékadó
kötelezettséget. (a 06. sorban szereplő számított játékadóból kivonja a 07. sorban megadott
játékadó alapjából számított játékadó összegét és levonja a 08. sorban feltüntetett összeget.)
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Útmutató a [2078-04.] lap kitöltéséhez
Kártyaterem
Az Szjtv. 34. § (1) bekezdése értelében a kártyaterem játékadója a tiszta játékbevétel 40%-a.
A játékadó alapját növeli a kártyateremben elfogadott borravaló 50%-a.
Ajándéksorsolás
Az ajándéksorsolás szervezése után nem keletkezik játékadó fizetési kötelezettség, azonban az
Szjtv. 11. § (8)-(10) bekezdései szerint:
 A játékost megillető, de át nem vett nyeremények összegét a szervező köteles a
nyeremény igénylésére nyitva álló határidő lejárta utáni 30 nap elteltét követő hónap 20.
napjáig játékadó címén bevallani és a központi költségvetésbe befizetni.
Tárgynyeremény-sorsolás esetén a szervező a nyereménytárgy forgalmi értékét fizeti be.
 Az Szjtv. 11. § (8) bekezdésének rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell akkor is, ha
a kisorsolt, de át nem vett nyeremények újbóli felhasználását jogszabály meghatározott
határidőn belül lehetővé teszi. Ekkor a (8) bekezdés szerinti adókötelezettségeket a
felhasználásra nyitva álló határidőt követően, de legkésőbb a játék megszűnését követő
hónap 20. napjáig kell teljesíteni.
 A játékosok részére meghirdetett, de az Szjtv. 11. § (7a)-(9) bekezdésében foglaltaktól
eltérő, bármely okból részükre át nem adott, vagy nyeremények céljára fel nem használt
nyeremények értékét vagy összegét a nyereményalap felhasználására vonatkozó határidő
lejártát, illetve a játék megszűnését követő hónap 20. napjáig a szervezőnek játékadó
címén be kell vallania és be kell fizetnie.
Nem folyamatosan szervezett sorsolásos játék (tombola):
A nem folyamatosan szervezett sorsolásos játék (tombola) szervezése után nem keletkezik
játékadó fizetési kötelezettség, azonban az Szjtv. 11. § (8) és (10) bekezdése szerint a játékost
megillető, de át nem vett nyeremények összegét a szervező köteles a nyeremény igénylésére
nyitva álló határidő lejárta utáni 30 nap elteltét követő hónap 20. napjáig játékadó címén
bevallani és a központi költségvetésbe befizetni.
Tárgynyeremény-sorsolás esetén a szervező a nyereménytárgy forgalmi értékét fizeti be.

Útmutató a [2078-05.] lap kitöltéséhez (Önellenőrzés)
A lap fejlécében az adózó azonosításához szükséges adatokat kell szerepeltetni.
A (A) blokk 01. sor vagy a 02.- 06. sor b) rovatában kell feltüntetni az eredeti (megelőző)
bevallásban közölt, illetve az önellenőrzéssel helyesbített adókötelezettségek különbözetét oly
módon, hogy a változás előjelét is szerepeltetni kell. (Pl. + 246 ha az adókötelezettség az
önellenőrzés alapján 246.000 Ft-tal nő.)
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A (B) blokk 11. sorának b) rovatába az önellenőrzési pótlék alapja – ami az adókötelezettség
pozitív összegű változásának felel meg –, míg a c) mezőbe az önellenőrzési pótlék összege
szerepel.
Ha az „Adókötelezettség változása” oszlopban negatív előjelű összeg szerepel, azaz az
önellenőrzés következtében az adózónak visszajáró adója keletkezik, akkor ezen összeg
visszaigényléséhez az adott évben rendszeresített „átvezetési és kiutalási kérelem az
adószámlán mutatkozó túlfizetéshez” elnevezésű 1717-es számú nyomtatvány nyújtható be.
Kizárólag önellenőrzési pótlékra vonatkozó önellenőrzéskor - mely csak ismételt önellenőrzés
jelölése ([2078-05] O blokk) és az előzmény bevallás adatainak megismétlése mellett
lehetséges –, az önellenőrzési melléklet 11. sor c) mezőjében szerepelhet csak adat.
Ismételt önellenőrzés esetén ne felejtse el ezt jelölni a [2078-05.] lap (O) blokkjában!

Útmutató a [2078-EUNY] lap kitöltéséhez
Ezt a lapot kell kitöltenie, ha az önellenőrzés indoka alaptörvény-ellenes adókötelezettséget
megállapító jogszabály, vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi
aktusába ütközik.15
A lapot csak a 2078-as bevallás önellenőrzésként történő benyújtása esetén, annak részeként,
azzal együtt (egyidejűleg) lehet benyújtani.
A lap fejlécében az adózó azonosításához szükséges adatokat kell feltüntetni.
Az (A) blokkban kell jelölnie X-szel, ha önellenőrzésének oka az, hogy az adókötelezettséget
megállapító jogszabály alaptörvény-ellenes, vagy az Európai Unió általános hatályú,
közvetlenül alkalmazandó jogi aktusába ütközik.
A (B) blokkban a játékadó (146) és az önellenőrzési pótlék (215) önellenőrizhető.
A (C) blokkban kell részleteznie, hogy
a) melyik az az adókötelezettséget megállapító jogszabály, mellyel kapcsolatban
önellenőrzését benyújtotta, továbbá
b) milyen okból alaptörvény-ellenes az adókötelezettséget megállapító jogszabály,
illetve az Európai Unió mely általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusába
ütközik, valamint
c) ismeretei szerint az Alkotmánybíróság, vagy az Európai Unió Bírósága a kérdésben
hozott-e már döntést, ha igen, közölje a döntés számát.
Ezen blokk szabadon írható/gépelhető részt tartalmaz, melyben részletesen ki kell fejtenie az
előzőekben leírtakat.
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Art. 195. §
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Tekintettel arra, hogy ebben a bevallásban csak a játékadóra vonatkozóan végrehajtott, fentiek
szerinti önellenőrzés szerepeltethető, ezen önellenőrzéssel kapcsolatban kell kifejteni a szóban
forgó jogszabály alaptörvény-ellenességét, vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül
alkalmazandó jogi aktusába ütközését.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
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