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Írásbeli választ igénylő kérdés

dr. Kövér László,
az Országgyűlés elnöke részére

HELYBEN

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyűlésrő l szóló 2012 .
évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekrő l
szóló 46/1994. (IX 30.) OGY határozat 91 . §-ára kérdést kívánok benyújtani Dr. Matolcsy
György nemzetgazdasági miniszter úrhoz :

„A szerencsejáték piac helyzetével kapcsolatos kérdések 1 . "
címmel.

Tisztelt Miniszter Úr!

2011 . novemberi játékadó emelés óta harmadára csökkent a pénznyer ő automaták száma .
Egyre kevesebb a nyerőgépek üzemeltetéséb ől származó állami játékadó-bevétel is - dacára az
ötszörösére emelt díjtételnek .

Az állami szerencsejáték-szervező befizetéseivel együtt 2012 . januárban 6,756 milliárd ,
februárban 6,449 milliárd, márciusban 5,970 milliárd forint játékadó bevételt könyvelhetett e l
a központi költségvetés .

A tavaly novemberi adóemelés el őtti 21 ezer géphez képest 6513 nyer őgép üzemelt márciu s
végén. A játékadó számla hónapról-hónapra kisebb összegeket mutat az adóhatóságnál . A
félmillió forintra emelt játékadó bevallási, illetve megfizetési kötelezettség elmulasztása miat t
eddig 1608 pénznyerő automata engedélyt, valamint 1249 játékterem engedélyt vont vissza a
hatóság .

A szaktárca az úgynevezett szerver-alapú szerencsejátéktól vár stabil adóbevételt az é v
második félévben. Ahhoz, hogy elinduljon a szerver-alapú pénznyer ő automaták
üzemeltetése, szükséges lenne a nélkülözhetetlen végrehajtási rendeletre .

A szerver-alapú rendszerek auditálására is új szabályok fognak vonatkozni, amelyek
kérdéseket vetnek fel .



Éppen ezért kérdezem Tisztelt Miniszter Urat !

Hány szervezet felel meg ezeknek az előírásoknak?
Nem alakul-e ki monopolhelyzet?
A monopolhelyzetb ő l fakadóan milyen árak lesznek ma'

Budapest, 2012 . május r .
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