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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Normaszöveg
Módosítás jellege: módosítás

[2. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása

2. §

(1) A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 3. § (2) és (2a) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)  Az  adópolitikáért  felelős  miniszter  képviseli  a  Magyar  Államot  a  szerencsejáték
szervezéssel  kapcsolatos  pályázati  és  pályázat  nélküli  ajánlattételi  eljárásban,  valamint  a
koncessziós szerződések megkötése és végrehajtása során. Az adópolitikáért felelős miniszter e
hatásköre gyakorlásához kapcsolódóan a szerencsejáték szervezés állami felügyeletéért felelős
minisztertől adatszolgáltatást, tájékoztatást kérhet.

(2a) A szerencsejáték szervezés állami felügyeletéért felelős miniszter ellátja a szerencsejáték
szervezés  felügyeletét  és  a  szerencsejáték felügyeleti  hatóság irányítását.  Az adópolitikáért
felelős  miniszter  a  szerencsejáték  szabályozási  hatáskör  gyakorlása  érdekében  a
szerencsejáték szervezés állami felügyeletéért felelős minisztertől a szerencsejáték szervezés
felügyeletéről tájékoztatást kérhet.”

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



(2)  A szerencsejáték szervezéséről  szóló 1991. évi  XXXIV.  törvény 3.  §-a a következő (2b)
bekezdéssel egészül ki:

„(2b) A szerencsejáték szervezéshez kapcsolódó nemzetközi szerződés esetén – a nemzetközi
szerződés  tárgyától  függően  –  az  adópolitikáért  felelős  miniszter  vagy  a  szerencsejáték
szervezés  állami  felügyeletéért  felelős  miniszter,  az  egyéb,  szerencsejáték  szervezéshez
kapcsolódó  két  vagy  többoldalú  szerződés  esetén  a  szerencsejáték  szervezés  állami
felügyeletéért  felelős  miniszter  vagy  a  szerencsejáték  felügyeleti  hatóság  vezetője  jár  el  a
szerződés  előkészítése,  megkötése,  módosítása,  megszüntetése  során és  felel  a  szerződésből
eredő kötelezettségek teljesítéséért.”

3. §

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény a következő 8/A. §-sal egészül
ki:

„8/A. §

(1)  A  szerencsejáték  felügyeleti  hatóság  vezetője  át  nem  ruházható  hatáskörében  a
szerencsejáték  felügyeleti  hatóságnál  foglalkoztatott  kormánytisztviselőnek  a  közszolgálati
tisztviselőkről  szóló  2011.  évi  CXCIX.  törvényben  (a  továbbiakban:  Kttv.)  meghatározott
illetményrendszerre vonatkozó szabályoktól eltérő, személyi illetményt állapíthat meg.

(2)  A személyi  illetményt  egy  összegben  kell  megállapítani  és  visszavonásig  érvényes.  A
visszavonásról a szerencsejáték felügyeleti hatóság vezetője dönt. A visszavonást követően a
kormánytisztviselőt  a  Kttv.-ben  meghatározott  illetményrendszerre  vonatkozó  szabályok
szerint, az általa betöltött munkakör alapján kell besorolni és illetményét megállapítani.

(3) A személyi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan
közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset
tízszeresét.”

4. §

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 36/G. § (3) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

„(3)  Az  elektronikus  adat  ideiglenes  hozzáférhetetlenné  tételét  elrendelő  határozatot  a
szerencsejáték  felügyeleti  hatóság  hirdetményi  úton  közli.  A hirdetményt  3  napig  kell  a
szerencsejáték  felügyeleti  hatóság  honlapján  közzétenni.  A határozat  közlésének  napja  a
hirdetmény közzétételét követő 3. nap.”

5. §

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 36/L. § (2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
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„(2)  A  Megállapodás  végrehajtása  során  a  magyar  hatáskörrel  rendelkező  hatóság  (a
továbbiakban:  magyar  hatóság)  az  adópolitikáért  felelős  miniszter.  A magyar  hatóság  a
Megállapodás  végrehajtása  során  a  szerencsejáték  szervezés  állami  felügyeletéért  felelős
miniszterrel  együttműködve jár el,  és  a  Megállapodás végrehajtásával  kapcsolatos  eljárási
cselekményeket a szerencsejáték felügyeleti hatóság útján is teljesítheti.”

6. §

(1) A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. §-a a következő (1b)
bekezdéssel egészül ki:

„(1b) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a szerencsejáték felügyeleti hatóságot rendeletben
kijelölje és e hatóság törvényben meghatározott feladatai végrehajtási szabályait rendeletben
meghatározza.”

(2)  A szerencsejáték szervezéséről  szóló  1991.  évi  XXXIV.  törvény 38.  §-a a következő (4)
bekezdéssel egészül ki:

„(4) Felhatalmazást kap a szerencsejáték szervezés állami felügyeletéért felelős miniszter, hogy
a  szerencsejáték  felügyeleti  hatóságnál  foglalkoztatott  kormánytisztviselők  személyi
illetményének megállapítására vonatkozó részletes szabályokat rendeletben állapítsa meg.”

7. §

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény
1. 1. § (5), (6c) és (7a) bekezdésében, 2. § (2), (7) és (8) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében,
7/A. § (3), (6) és (9) bekezdésében, 8. § (3) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében, 11. § (1),
(10a) és (11) bekezdésében, 12. § (5) és (6) bekezdésében, 13. § (2), (5)–(7) bekezdésében, 16.
§ (1) bekezdésében, 18. §-ában, 24. § (1) és (4) bekezdésében, 28. § (3) és (4) bekezdésében,
29/F. § (4) bekezdésében, 29/G. § (1) és (4) bekezdésében, 29/I. § (1) bekezdés h) pontjában,
29/J.  §  (1)  bekezdés  c)  pontjában,  29/N.  §  (1)  bekezdésében,  29/O.  §  (1)  bekezdés  a)
pontjában, 30/A. § (1) és (3) bekezdésében, 36. § (2)–(3a), (3c) és (3e) bekezdésében, 36/B. §-
ában,  36/D.  §  (3)  bekezdésében,  36/E.  §  (2)  és  (3)  bekezdésében,  36/F.  §  (6)–(8)
bekezdésében, 36/G. § (2) bekezdésében, 36/I. § (2) bekezdésében, 37. § 9. és 14. pontjában,
38. § (2) bekezdés g) és i) pontjában az „az állami adóhatóság” szövegrész helyébe az „a
szerencsejáték felügyeleti hatóság” szöveg,
2. 1. § (8) bekezdésében, 7/A. § (5) és (7) bekezdésében, 10. § (3) bekezdésében, 13. § (1)
bekezdésében,  29/B.  §  (9)  és  (10)  bekezdésében,  29/K.  §  (1)  bekezdésében,  30.  §  (2)
bekezdésében,  33/A.  §  (2)  bekezdésében,  36.  §  (4)  bekezdésében,  36/F.  §  (4)  és  (5)
bekezdésében  az  „az  állami  adóhatóság”  szövegrészek  helyébe  az  „a  szerencsejáték
felügyeleti hatóság” szöveg,
3.  1.  §  (6b)  bekezdésében,  2.  §  (2),  (3)  és  (5)  bekezdésében,  7.  §-ában,  7/A.  §  (1)–(4)
bekezdésében,  8.  §  (1)–(3)  bekezdésében,  10.  §  (1)  bekezdésében,  11.  §  (10a)  és  (11)
bekezdésében, 12. § (1) bekezdésében, 13. § (2)–(3), (5) és (7) bekezdésében, 13/B. §-ában,
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16. § (2) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, 26. § (1) bekezdésében, 27. § (1), (3) és (4)
bekezdésében, 28/A. § (7) bekezdésében, 29/A. § (1) bekezdésében, (3)–(4) bekezdésében,
29/B. § (9) és (12) bekezdésében, 29/F. § (3) és (4) bekezdésében, 29/G. § (3) bekezdésében,
29/J. §-ában, 29/L. § (2) bekezdésében, 36. § (1), (3a) és (3c) bekezdésében, 36/B. §-ában,
36/C.  §  (1)  bekezdésében,  36/E.  §  (1)  bekezdésében,  36/F.  §  (1),  (3),  (4),  (8)  és  (9)
bekezdésében, 36/G. § (1) bekezdésében, 36/H. § (1) és (3) bekezdésében és 36/J. §-ában az
„Az  állami  adóhatóság”  szövegrész  helyébe  az  „A szerencsejáték  felügyeleti  hatóság”
szöveg,
4.  7/A.  (6)  és  (8)  bekezdésében,  36.  §  (2)–(4)  bekezdésében  az  „Az  állami  adóhatóság”
szövegrészek helyébe az „A szerencsejáték felügyeleti hatóság” szöveg,
5. 7. § (5) bekezdésében és 36. § (3b) bekezdésében az „az állami adóhatósággal” szövegrész
helyébe az „a szerencsejáték felügyeleti hatósággal” szöveg,
6. 7. § (5) bekezdésében, 16. § (2) bekezdésében, 29/A. § (3) bekezdésében, 36/D. § (1) és (4)
bekezdésében és 36/E. § (3) bekezdésében az „az állami adóhatósághoz” szövegrész helyébe
az „a szerencsejáték felügyeleti hatósághoz” szöveg,
7. 7. § (5) bekezdésében az „az állami adóhatósági” szövegrész helyébe az „a szerencsejáték
felügyeleti hatósági” szöveg,
8. 8. § (5) bekezdésében és 18. § (2) bekezdésében az „az állami adóhatóságnál” szövegrész
helyébe az „a szerencsejáték felügyeleti hatóságnál” szöveg,
9. 9. § (3) bekezdésében és 36/F. § (3) bekezdésében az „az állami adóhatóságot” szövegrész
helyébe az „a szerencsejáték felügyeleti hatóságot” szöveg,
10.  19.  §  (1)  bekezdésében  az  „az  állami  adóhatóságnak”  szövegrész  helyébe  az  „a
szerencsejáték felügyeleti hatóságnak” szöveg,
11.  29/K.  §  (1)  bekezdésében  az  „az  állami  adóhatóságoz”  szövegrész  helyébe  az  „a
szerencsejáték felügyeleti hatósághoz” szöveg,
12.  4.  §  (1)  bekezdésében,  4.  §  (6)  bekezdésében,  5.  §  (1)  bekezdésében  és  27.  §  (12)
bekezdésében az „a miniszter” szövegrész helyébe az „az adópolitikáért felelős miniszter”
szöveg,
13. 4. § (3) bekezdésében az „A miniszter” szövegrész helyébe az „Az adópolitikáért felelős
miniszter” szöveg,
14. 15. § (2) bekezdésében és 27. § (8) bekezdésében az „A miniszter” szövegrész helyébe az
„Az adópolitikáért felelős miniszter a szerencsejáték szervezés állami felügyeletéért felelős
miniszter egyetértésével” szöveg,
15.  36/K.  §-ában  az  „Az  adópolitikáért  felelős  miniszter”  szövegrész  helyébe  az  „Az
adópolitikáért  felelős  miniszter  a  szerencsejáték  szervezés  állami  felügyeletéért  felelős
miniszterrel” szöveg, és
16. 38. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „a miniszter, hogy” szövegrész helyébe az „az
adópolitikáért felelős miniszter, hogy a szerencsejáték szervezés állami felügyeletéért felelős
miniszterrel egyetértésben” szöveg

lép.]
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Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Normaszöveg
Módosítás jellege: módosítás

[15. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvény módosítása

51. §

A gazdasági  reklámtevékenység  alapvető  feltételeiről  és  egyes  korlátairól  szóló  2008.  évi
XLVIII.  törvény  5.  §  (1)  bekezdésében  és  21.  §  (3)  és  (4)  bekezdésében  az  „az  állami
adóhatóság” szövegrész helyébe az „a szerencsejáték felügyeleti hatóság” szöveg lép.]

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Normaszöveg
Módosítás jellege: módosítás

[17. A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV.
törvény módosítása

54. §

A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény
20. § (7) bekezdésében az „az állami adóhatóság” szövegrész helyébe az „a szerencsejáték
felügyeleti hatóság” szöveg lép.

18. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása

55. §

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 13. § (2) bekezdés j) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A NAV)

„j) végzi a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló  törvény  rendelkezései  betartásával  kapcsolatos,  feladatkörébe  utalt  ellenőrzési,
hatósági felügyeleti feladatokat,”

56. §

Hatályát veszti a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény
1. 13. § (2) bekezdés d) pontjában a „ , valamint a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény
hatálya alá tartozó hatósági felügyeleti tevékenységgel kapcsolatos eljárással” szövegrész,
2. 66. § (1) bekezdésében az „ ,  a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény hatálya alá
tartozó hatósági felügyeleti tevékenységgel összefüggő feladatainak” szövegrész, és
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3. 67. § (1) bekezdésében az „és a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény hatálya alá
tartozó hatósági felügyeleti tevékenységgel összefüggő” szövegrész.

19. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény
módosítása

57. §

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 27. §
(1)  bekezdés  c)  pontjában és  30.  §  (4)  bekezdés  d)  pontjában  az  „az  állami  adóhatóság”
szövegrész helyébe az „a szerencsejáték felügyeleti hatóság” szöveg lép.]

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Normaszöveg
Módosítás jellege: módosítás

[29. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2017. évi … törvény módosítása

98. §

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.
évi  …  törvény  5.  §  b)  pontjában  az  „az  állami  adóhatóság”  szövegrész  helyébe  az  „a
szerencsejáték felügyeleti hatóság” szöveg lép.]

Indokolás 

A Jobbik elfogadhatatlannak tartja, hogy a kormány azt kezdeményezi, hogy a szerencsejáték-
szervezők, így a kaszinók is kerüljenek ki az adóhatóság felügyelete alól, hiszen míg minden
magyar vállalkozásnak el kell számolnia az adóhatóság felé, addig Andy Vajna kaszinói most
kibújhatnak ezen felelősség alól.
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