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Dr. Kővér László úrnak
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

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

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

(IX.30.) OGY határozat 91 . § (1) bekezdése alapján „Itt a piros, hol a piros, azaz mi is a

valós helyzet a szerencsejáték ágazat ellen őrzésének területén?” címmel írásbeli választ

igénylő kérdést kívánok benyújtani Varga Mihály nemzetgazdasági miniszterhez .

Tisztelt Miniszter Úr!

A Hír TV. 2013 . április 5-én terjedelmes anyagban számolt be az illegálisan működtetett

nyerőautomaták világáról . Nem játékfilmet forgattak, hanem az oknyomozás odáig is eljutott ,

hogy valós helyszíneken mutatták be a jogszabály ellenes m űködést, sőt, a stáb tagjai i s

kipróbálhattak néhány gépet . Az előző írásbeli kérdésemre adott válaszát nem találtam

megalapozottnak és megnyugtatónak, a Hír TV anyaga pedig arról győzött meg, hogy az Ön

aláírásával megküldött válasz köszönőviszonyban sincs a valós történésekkel . Azt a kérdést

fő l sem teszem, hogy miként lehetséges az, hogy egy televízió munkatársai simán bejutna k

olyan helyekre, ahová, ezek szerint, az ellenőrzés nem ér oda, a következő kérdéseket viszont

fölteszem az érdemi válasz reményében :

1 . Zajlik-e vizsgálat a szerencsejáték gépek, pénznyerő automaták országosan kiterjedt

üzemeltetését tavaly ősszel tiltó, illetve újraszabályozó törvénymódosítás óta is



működő játszóhelyek, vendéglátóhelyek üzemeltetési gyakorlatával vagy az ezze l

összefüggő ellenőrzési gyakorlat, hatósági fellépéssel kapcsolatosan?

2. Milyen lépéseket tervez a kormány az illegális internet terminálok felszámolására ?

Egyáltalán: mennyire van tisztában a kormányzat és az ellenőrző hatóságok az illegáli s

működtetés módjaival, az új helyzethez alkalmazkodó manipulációs eljárásokkal ,

trükkökkel ?

3. A Hír TV. 2013. április 5-én, a témáról adásba került műsora óta milyen konkrét

intézkedésekre került sor más tárcákhoz tartozó hatóságok bevonásával ?

4. Ellenőrizték-e a felügyeleti hatóságok a pénznyer ő automatákat gyártó cégeknél a

technológiai kialakítás szabályszer űségét, csökkentendő a manipulációs lehetőségeket

(számláló pörgetés, programtörlések, más eszközök rácsatlakozási lehet őségei stb.)?

5. Önt megnyugtatja az ellenőrző hatóságok eddigi tevékenysége, vagy tervezik-e a z

ellenőrzési gyakorlat felülvizsgálatát, átalakítását?

6. A kaszinókban működtetett automaták ellenőrzése hogyan történik, és mennyire tartj a

hatékonynak az ellenőrzést? A hagyományos ellenőrzési eljárások mellett – hiszen

ezek eddig sem bizonyultak megfelel őnek – miért nem kötelező a kaszinókban

működtetetett automatákat állami szerverre kötni? Van-e az ellen őrző hatóságnak

pontos adata a kaszinókban működtetett pénznyerő automaták tényleges forgalmáról?

Az egyes kifizetéseknél minden esetben, a hatóságok által követhet ő módon készül-e

pénztári kifizetési bizonylat?

7. Tervezi-e a kormányzat a kaszinókban működtetett automaták megadóztatásának és

ellenőrzési gyakorlatának módosítását?

8. Tervez-e a kormányzat valamit tenni a játékfüggő , szenvedélybeteg emberek

megsegítésére? Gondolok itt prevenciós eljárásokra, különböző terápiákra .

Várom miniszter úr válaszát.

Budapest, 2013 . április 10 .

Mile Láj
országgyűlési képviselő
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