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Tisztelt Képviselő Úr!

A „Tisztázásra váró kérdések a pénznyerő automaták milliárdjai körül” című — írásbel i
választ igénylő — kérdésében a szerencsejáték szabályozási tárgykört érintő
kérdéseket tett fel, amelyekre a kérdések sorrendjét követve az alábbi tájékoztatás t
adom :

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991 . évi XXXIV. törvény módosításáról szóló
2012. évi CXIV. törvényt (a továbbiakban : Módtv .) az Országgyű lés 2012. október 2-i
ülésnapján, a közigazgatási és igazságügyi miniszter előterjesztésében kivétele s
sürgős eljárás keretében fogadta el . A Módtv. a játéktermek, elektronikus kaszinó k
és az e helyeken üzemeltett hagyományos pénznyer ő automaták m űködtetését
2012. október 11 . napjától megtiltotta, valamint a játéktermekben és elektronikus
kaszinókban a helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automatákra való áttérés, és
a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerő rendszerek bevezetésének törvény i
szintű jogszabályi hátterét is megszüntette . Az intézkedéssel érintett játékterem é s
pénznyerő automata üzemeltetési engedélyek 2012 . október 11-én a törvény
erejénél fogva érvényüket vesztették, a szerencsejáték szervezők kötelesek volta k
az érvénytelen engedélyeket 15 napon belül a szerencsejáték felügyeleti hatóság i
tevékenységet végző állami adóhatóság részére leadni .

A rendkívüli piackorlátozó intézkedések alkalmazására els ősorban a játékterm i
pénznyerő automata üzemeltetés fokozott társadalompolitikai kockázata miatt kerül t
sor. Az intézkedés elsődleges célja, hogy a legszegényebb, legkiszolgáltatottabb ,
leghátrányosabb helyzetben lévők, különösen az ország leghátrányosab b
kistérségeiben élő polgárok ne kapjanak arra lehetőséget, hogy pénzüket különösen
addiktív szerencsejátékra, a vendéglátóhelyeken, helyi közösségi terekben könnye n
elérhető pénznyerő automatákra költsék . Ezen elsődleges célkitűzésre tekintette l
kifejezetten, a Módtv . végrehajtásával kapcsolatban nem indult vizsgálat a telje s
szerencsejáték iparág illegális befolyásolására irányuló törekvések tárgyában a
Nemzetgazdasági Minisztériumban és a felügyelete alá tartozó közigazgatás i
szerveknél .
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A Módtv . szerinti intézkedés közpénzügyi hatásaival, illetve az intézkedéssel okozott
esetleges károk mérlegelésével kapcsolatban felhívjuk Képvisel ő Úr figyelmét arra,
hogy a korábban legalizált játékfajták betiltása során a közvetlen és rövidtávú
költségvetési hatások (mint a játékadó elmaradása, vagy az esetleges illegáli s
szervezéshez kapcsolódó adózatlan jövedelmek közterheinek kiesése) mellet t
súlyozottan figyelembe kell venni az intézkedés közép- és hosszútávon jelentkez ő
kedvező társadalompolitikai hatását is . A kedvező társadalompolitikai hatások köz é
sorolható a könnyen elérhető játéklehetőség miatt kóros játékszenvedéllye l
fokozottan érintett, közpénzb ő l finanszírozott ellátásra szoruló személyek számána k
csökkenése, a játéktermi pénznyerő automatázás miatt anyagilag is tönkrement
családok számának jelentős mérséklődése, valamint a felelős játékszervezés i
elveket betartó szervezők szerencsejáték termékeinek igénybe vételével a
szerencsejáték társadalmi kockázatainak, hátrányos hatásának minimalizálása . A
játéktermek és a játéktermekben üzemeltetett pénznyerő automaták betiltásával
kapcsolatos, számszerűsíthető közvetlen költségvetési hatásként említhetjük a
játékadó bevétel kiesését, amelynek mértéke a 2012 . november, december és januá r
hónapokat tekintve megközelítően – a szünetelő játékhelyek figyelembe vétele nélkül
számítva – 3,2 milliárd forint, míg a szünetelő játékhelyek alakulásának figyelemb e
vétele esetén a játékadóval kapcsolatos bevételkiesés volumene kisebb lett volna . A
pénznyerő automaták miatt közvetetten jelentkező bevételkiesés közelítően 20-30
milliárd forintra tehető . Ezt azonban részlegesen ellensúlyozza, hogy a korábban a z
automatákon elveszített pénzt az emberek fogyasztásra költik, növelve ezáltal az áfa
bevételeket.

A Módtv.-vel bevezetett jogszabályi változások miatt 2012 . október 11 . napjátó l
pénznyerő automatát Magyarországon . kizárólag játékkaszinóban lehet legálisan
mű ködtetni. A Magyarországon jelenleg m űködő három II . kategóriáj ú
játékkaszinóban – 2013 . március 18-i állapot szerint – 341 pénznyer ő automata
üzemel .

A legális játékhelyeken, azaz a II . kategóriájú játékkaszinókban üzemeltetett
pénznyerő automaták az állami adóhatóság által jóváhagyott játéktervbe n
szerepelnek, így a pénznyerő automaták kizárólag a szerencsejáték felügyeleti szerv
jóváhagyásával m űködtethetők, és az üzemeltetést érintő bármilyen változáshoz i s
az állami adóhatóság engedélye szükséges . A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a
rendszeres hatósági ellen őrzés során vizsgálja a pénznyerő automaták mérésügyi
hitelesítési bizonyítványát, hiteles állapotát, a m űszaki berendezéseket az ellen őrök
m űködés közben is vizsgálják, ellen őrzik a hiteles állapotot tanúsító jegyek meglétét,
épségét, a berendezések által teljesített kifizetéseket is. A NAV rendszeres hatósági
ellen őrzése kiterjed a napi és havi zárások, a játékkaszinók által vezetett szigor ú
számadású bizonylatok, és a havi gyakoriságú id őközi elszámolások, valamint a
játékkaszinó videotechnikai ellenőrzési rendszerével rögzített képfelvételek
vizsgálatára is . A játékkaszinóban üzemeltetett pénznyer ő automaták az
ellen őrizhető kontrolladatok összevethetősége, a képi adatrögzítés rendelkezésre
állása, valamint az üzemeltetők együttműködési készsége miatt a Módtv .-vel betiltott
játéktermi pénznyerő automatákhoz képest hatékonyabban ellenőrizhetők, így a
jogszabályszer ű üzemeltetés nyomon követése, az esetleges jogszabálysértése k
megelőzése és kisz ű rése a NAV szakmai felügyeleti tevékenysége keretébe n
megfelelően biztosított . A NAV esetleges jogszabálysértő eljárása esetén a
Nemzetgazdasági Minisztérium, mint felügyeleti szerv, a játékkaszinókban jelentkező
illegális szerencsejáték szervezés gyanúja esetén pedig a rend őrség és a büntető
bíróság működik közre a szerencsejáték szervezési szabályok betartatásában .
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Az illegális játékhelyeken működtetett pénznyerő automaták, illetve pénznyerő
automata működési elvére hasonlító, szerencsejátéknak min ősíthető szolgáltatást
nyújtó műszaki berendezések, illegális internet terminálok ellenőrzése a NAV
gyakorlatában a 2012 októberét követő időszakban kiemelt célkitűzés. A
játékkaszinókon kívüli játékhelyeken pénznyer ő automata legálisan nem
üzemeltethető. A szerencsejáték felügyeleti hatóság a Módtv . korlátozó
rendelkezéseinek betartatása érdekében az egykori liberalizált pénznyerő automata
piacot érintően a 2012. október-december időszakban 5302 db, a 2013 . január-
február hónapokban 3755 db – összesen a mai napig az elmúlt fél évben több min t
kilencezer – helyszíni ellen őrzést végzett. A helyszíni ellenőrzések eredménye i
alapján – elsősorban az illegális internet terminálokat érint ően – a Büntető
Törvénykönyvről szóló 1978, évi IV. törvény 267 . §-a szerinti tiltott szerencsejáté k
szervezés vétséggel kapcsolatos büntető eljárást kezdeményező számos feljelentést
tett az állami adóhatóság, és saját hatáskörben a 2012-es és 2013-as évben 137
esetben kezdeményezte engedély nélküli szerencsejáték szervezés miatt az illetéke s
jegyzőnél az illegális szervezés színhelyéül szolgáló üzlet bezárását. Az illegáli s
pénznyerő automata üzemeltetés elleni fellépés keretében a NAV, a Magya r
Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, a rendőrség, az Alkotmányvédelmi Hivatal, é s
a Szervezett B ű nözés Elleni Koordinációs Központ együttm űködésére is sor kerülhet.
A liberalizált pénznyerő automataüzemeltetés, mint a szerencsejáték szekto r
legkockázatosabb elemének határozott és gyors megszüntetésével a közvetlenü l
veszélyeztetett játékosi kör védelme mellett a legálisan m űködő, felelős
játékszervezési elveket tiszteletben tartó piaci szerepl ők helyzete is javul . A
távszerencsejáték és egyéb, új játékfajták bevezetésével a kies ő központi
költségvetési bevételek pótlása a biztonságosabb, kevésbé kockázatos ,
társadalompolitikai szempontból hosszútávon is elfogadható magyar szerencsejáté k
piacon terveink szerint megfelelően biztosítható .

Budapest, 2013 . március „ .2I .”
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