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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉP VISELŐ

Dr. Kövér László úr ,
a Magyar Országgy ű lés elnöke részére
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Írásbeli kérdés !

HELYBEN

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlésről szóló tv. 42.* (8) alapján bejelentem, hogy írásbeli kérdést kívánok
benyújtani Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter úrnak

Lesz-e az idegenforgalmat is növel ő, I . kategóriába tartozó, játékkaszinó ?

címmel .

Tisztelt Miniszter úr !

A szerencsejáték szervezéséröl, valamint a koncesszióról szóló törvény alapján az
államháztartásért felel ős miniszter és az Eurovegas Hungary között, Győr-Sopron megy e
közigazgatási területére vonatkozóan, I . kategóriába tartozó játékkaszinóban folyó
szerencsejáték szervezés gyakorlására koncessziós szerződés jött létre 2006 . augusztus 4-én .
A szerződés szerint a koncesszió-köteles tevékenység gyakorlásának megkezdése 2011 .

.január 1. volt . Tudomásom szerint ez nem történt meg .
Ugyancsak a szerencsejáték szervezéséről, valamint a koncesszióról szóló törvény alapján az
államháztartásért felelős miniszter és az Alomsziget Entertainment Zrt . között, Budapest és
Pest megye közigazgatási területére vonatkozóan, I . kategóriába tartozó játékkaszinóban foly ó
szerencsejáték szervezés gyakorlására koncessziós szerz ődés jött létre 2008. július 23-án .

E szerződések kapcsán kérdezem Miniszter urat:

1. Sor került-e a koncessziós szerződés alapján Eurovegas Hungary-vet szemben
késedelmi kötbér iránti igény érvényesítésére?

2. Megfizette-e az Eurovegas Hungary a koncesszió-köteles tevékenység gyakorlásának
megkezdése késedelmére járó késedelmi kötbért' ?

3. Ha igen, akkor pontosan mely id őszakra vonatkozóan és milyen összegben?
4. A késedelmi kötbér nem, vagy nem teljes összegben történ ő megfizetése esetén a

Magyar Állam felmondta-e az Eurovegas Hungary-vel kötött koncessziós szerződést
és érvényesített-e erre figyelemmel meghiúsulási kötbér iránti igényt és milyen
összegben ?

S. Amennyiben nem került sor az Eurovegas Hungary-vel kötött koncessziós szerz ődés
előzőek szerinti, Magyar Állam általi felmondására, annak mi volt az oka?

6. Sor került-e a Magyar Állam, mint koncesszióba adó és az Álomsziget Entertainmen t
Zrt. mint koncesszióba vevő között létrejött szerződés alapján koncessziós díj, vagy
egyéb fizetési kötelezettség teljesítésére?
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7. Az Álomsziget Entertaimnent Zrt . koncesszióba vevő fizetési kötelezettsége
teljesítésének esetleges elmaradása esetében a Magyar Állam élt-e a koncessziós
szerződés felmondásának jogával és érvényesített-e erre figyelemmel a koncesszó s
szerződés alapján kötbér iránti igényt?

8. Amennyiben igen megfizette-e az Álomsziget Entertainment Zrt . a kötbér összegét a
Magyar Állam részére?

9. A fenti Eurovegas és Álomsziget projekt megvalósulásának késedelme, valamint a
közép-dunántúli régió területére vonatkozó King's City projektnek a koncesszió s
szerződés Magyar Állam általi felmondására tekintettel történő elmaradása miatt so r
kerül-e további I. kategóriába tartozó játékkaszinóban folyó szerencsejáték szervezés
gyakorlására vonatkozó koncessziós pályázat (pályázatok) kiírására az egyes
projektekre vonatkozó koncessziós szerződések alapján tervezett bevételek
kompenzálására ?

10.Amennyiben igen, akkor erre mikor kerül sor, és mely régiók vonatkozásában ?

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2013 . március 14 .

Üdvözlettel :

c	

Varju László
Demokratikus Koalíció
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