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az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, az Országgyűlésről szóló 2012 . évi

XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 46/1994.

(IX.30.) OGY határozat 91 . § (1) bekezdése alapján „Tisztázásra váró kérdések a

pénznyerő automaták milliárdjai körül” címmel írásbeli választ igénylő kérdést kívánok

benyújtani Varga Mihály nemzetgazdasági miniszterhez .

Tisztelt Miniszter Úr!

Tavaly október elején, szinte „statáriális” eljárás keretében, nemzetbiztonsági érdekekr e
hivatkozva módosította az országgy űlés a szerencsejáték törvény hatályos szabályozását .

Ami a sajtóban napvilágot látott kormányzati megnyilatkozások alapján tudható, hogy a

pénznyerő automatákat gyártó-üzemeltető üzletág komoly érdekérvényesítő aktivitást mutatott

a kormányzat és a jogalkotók felé lényegében az elmúlt két évtizedben mindenkor, amikor a z

iparág szabályozási kérdései, adóztatásának az ügye napirendre került . Az érdekérvényesítő
aktivitás ebben az esetben egyértelműen azt jelenti, hogy korrupciós technikákkal igyekeznek

befolyásolni a rájuk vonatkozó jogalkotási folyamatot .

Lázár János, még frakcióvezetőként, az elmúlt két évben többször megbolygatta a

nyerőautomaták üzemeltetésének tisztaságával kapcsolatos kérdéseket, az iparág érdemi
vizsgálatát, valamint hatékony ellenőrzését és újraszabályozását sürgetette .

A Felügyelet engedélyezési és hatósági munkájának szigorú és rendszeres ellen őrzési
tevékenységének célja a szerencsejáték piaci tisztaságának és hitelességének biztosítása .



A Szerencsejáték Felügyelet éves jelentései pontos képet adnak a magyar szerencsejáték piac
éves eredményeiről, változásairól, a felügyel ő szervezet munkájáról, engedélyezési ,
ellenőrzési és hatósági tevékenységéről .
Mindezek alapján kérem, hogy az alábbi, közérdekl ődésre is számot tartó kérdésekre a
Tisztelt Miniszter úr írásban adjon választ :

1. Tavaly október óta – éppen a nemzetbiztonsági szolgálatok által feltárt kényes é s
súlyosnak mondott információk figyelembevételével – indult-e vizsgálat a z
Nemzetgazdasági minisztériumnál, vagy bármely kormányzati szervnél a
szerencsejáték iparág évtizedek óta zajló befolyásolási törekvéseinek feltárására ?

2. Számszerűsíthetőek a károk? Volt-e vizsgálat azzal kapcsolatosan, hogy milyen
nagyságrendű (milliárdos) károk érték a költségvetést a szerencsejáték iparágban
keletkező fekete jövedelmek miatt?

3. A hatályos szabályozás szerint pontosan hány helyen folyhat pénznyerő-automata
játék tevékenység, és hány engedélyezett nyerőautomata üzemel ma Magyarországon
az engedélyezési dokumentumok szerint ?

4. Mit tesz a kormányzat annak érdekében, hogy a lehető leghatékonyabban és
legszigorúbban ellenőrizze a legális játszóhelyeken a játékok tisztaságát, a z
üzemeltetett gépek hitelességét, az űzemeltetők által az NAV Szerencsejáték
Felügyeleti Főosztályához továbbított, a forgalomra vonatkozó adatok hitelességét ,
továbbá az üzemben tartott gépek rendeltetésszerű engedélyekkel összhangban történő
működtetését?

5. Zajlik-e hatékony ellenőrzés azzal kapcsolatosan, hogy a korábbi játékhelyeken
működnek-e tovább nyerő-automaták? Folyhat-e egyáltalán játék ezeken a helyeken?

6. A feketén üzemeltetett gépekkel szemben kinek a kötelezettsége eljárni ?

7. Lát-e esélyt arra, hogy az iparágban korábban nem jogszerűen keletkező milliárdos
extra jövedelmeket utolérje a kormány és így a költségvetést megillet ő bevételekhez
hozzájusson hazánk?

Várom miniszter úr válaszát.

Budapest, 2013. március 13 .

Mile Lajos
országgyűlési képviselő
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