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Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat 94 .* (1 )

bekezdése és a 102 .* (1) bekezdése alapján Az adózást érintő egyes törvények
módosításáról T/7028 számú törvényjavaslathoz az alább i

módosító javaslatot

terjesztjük elő .

1 . a törvényjavaslat 7. § módosítását az alábbiak szerint javasoljuk:

7. § A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991 . évi XXXIV. törvény (a továbbiakban:
Szjtv.) 13/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) Központi szerver működtetésére engedély annak a Magyarországon bejegyzet t
székhellyel, legalább 50 millió forint jegyzett t őkével, magyar állampolgár vezető
tisztségviselővel rendelkező gazdasági társaságnak adható, amely a központi szerve r
üzemeltetését kizárólagos tevékenységként végzi, és amelynek a szavazatok legalább 51%-va l
rendelkező tagja (részvényese) a kérelem benyújtását megelőzően legalább 10 éven át
Magyarországon szerencsejáték szervezésével foglalkozó gazdasági társaságnak volt tagj a
(részvényese) vagy vezető tisztségviselője. A központi szerver üzemeltető gazdasági társaság
egyidejűleg csak egy központi szerver üzemeltetésére rendelkezhet engedéllyel . A központi
szerver működtetésére vonatkozó engedély iránti kérelem el őterjesztésekor és érvényességi
ideje alatt a társaság tagjai, részvényesei, illetve vezet ő tisztségviselői, valamint azok Ptk .
685. § b) pont szerinti közeli hozzátartozói nem lehetnek tagjai, részvényesei vagy vezető
tisztségviselői szerencsejáték szervező , pénznyerő automata gyártó vagy más központ i
szervert üzemeltető gazdálkodó szervezetnek. A központi szerver üzemeltető társaság tagjai ,
részvényesei, vezető tisztségviselői, valamint azok Ptk. 685 . § b) pont szerinti közeli
hozzátartozói a központi szerver auditálásáról kiadott okirat keltét megel őző egy évben és az
azt követő tizenkét évben nem lehetnek tagjai, részvényesei, vezet ő tisztségviselői az okiratot
kiadó auditáló szervezetnek.”



(2) Az Szjtv . 13/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezdés lép :

„(3) A központi szervert informatikai biztonsági és zártsági szempontból, továbbá a
rendszerben a központi szerver által futtatott játékprogramokat a jogszabályoknak való
megfelelőség szempontjából auditálni kell . Az auditálást abban az esetben kell megújítani, h a
a technikai eszközökben, a technológiában, vagy informatikai vagy biztonsági környezetben ,
vagy alkalmazásban jelentős változás áll be . A rendszer vizsgálatára és auditálására kizárólag
az a szervezet jogosult, amel y

a) az aláírás-létrehozó eszközök és egyéb elektronikus aláírási termékek tanúsítására kijelöl t
és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság nyilvántartásába bejegyzett szervezet ,

b) legalább 8 éves tapasztalattal rendelkezik az elektronikus aláírás tanúsítás területén, é s

c) szaktudással rendelkezik az alábbi területek mindegyikén :

ca) véletlenszám-generátorok,

cb) informatikai biztonság tanúsítása és értékelése ,

cc) aláírás-létrehozó eszközök,

cd) aláírás-létrehozó eszközön az aláírás-létrehozó adat elhelyezése ,

ce) aláírás-létrehozó és ellenőrző alkalmazások,

cl) elektronikus archiválás szolgáltatás .

(3) Az Szjtv . 13/A. §-a következő (3a) bekezdéssel egészül ki :

„(3a) A (3) bekezdés c) pontjában foglaltak esetén az auditáló szervezet akkor tekinthet ő
szaktudással rendelkez őnek, ha

a) a (3) bekezdés ca) alpontja szerinti szakterület tekintetében [legalább egy éve ]
akkreditációval rendelkezik kriptográfiai funkciókat megvalósító szoftver termékek é s
rendszerek terén;

b) a (3) bekezdés cb) alpontja szerinti szakterület tekintetében [legalább egy éve]
akkreditációval rendelkezik informatikai biztonsági funkciókat megvalósító szoftver terméke k
és rendszerek tanúsítása terén ;

c) a (3) bekezdés cc)—ce) alpontja szerinti szakterületek tekintetében [legalább egy éve]
akkreditációval rendelkezik elektronikus aláírási termékek és rendszerek tanúsítása terén, é s

d) a (3) bekezdés cl) alpontja szerinti szakterület tekintetében [legalább egy éve]
akkreditációval rendelkezik digitális archiválást végz ő alkalmazások tanúsítása terén .”

(4) Az Szjtv . 13/A. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki :

„(3b) Az auditáló szervezet a (3) bekezdés a)--c) pontokban és (3a) bekezdésbe n
meghatározott feltételeknek való megfelelésről a központi szerver auditálásáról kiadott
okiratban nyilatkozik . Az okiratban a szaktudással rendelkező személy nevét, szakterületét, az
auditáló szervezettel fennálló jogviszonya jellegét (munkaviszony, megbízási jogviszony ,
egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony) fel kell tüntetni és az okirat rá vonatkozó részét a
szaktudással rendelkez ő személy aláírásával kell ellátni .”

(5) Az Szjtv . 13/A. §-a a következő (3c) bekezdéssel egészül ki :

„(3c) Az auditáló szervezet tagjai, részvényesei, vezető tisztségviselői, valamint azok Ptk .
685 . b) pont szerinti közeli hozzátartozói a központi szerver auditálásáról kiadott okirat
keltét megelőző egy évben és az azt követő tizenkét évben nem lehetnek tagjai, részvényesei ,
vezető tisztségviselői a központi szervert üzemeltető gazdasági társaságnak .”



INDOKOLÁS

Ha egy szervezet akkreditációval rendelkezik egy adott területen, akkor semmi nem indokolja ,
hogy további időbeli szigorítást alkalmazzanak vele szemben, hiszen az akkreditáció napjátó l
végezheti a tevékenységet .

Budapest, 201 . máj

Tóth Csaba
MSZP

Simán Gábor
MSZP

Tóbiás Józs
MSZP
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