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Dr. Szili Katalin asszonynak
az Ors Oggyűhc s elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszonyt
A Gazdasági Bigottság a Há7 :;7abály 94- § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése

alapján a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXX.M törvény mMositüsáról szóló
T116358. szárhír tt3rvétzyjavaslathoz a következő

módosító javaslatot
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Érkezett : 2005 JÚN 15.

,Bi©ttsá_&i rrródosítöJavaslat,

I. A Gazdastígi hizotfsu`,g a törvétzyjavaslat 17. § -ának az alábbi nzódositását javasolja:

17-

I(1) Az Szjty. 29. §-ónak (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 1cp ;

„(1) 1.őversenyfogadást kizárólag c célból létrehozott, legalább 100 nrillió forrat alap-

vagy törzstálcével rendelkező, a 3 . § (1) bekezdése szerinti jogi szemoly szervezhet. A

koncessri6 ídötartama legfeljebb 20 cv,"

(2) Az Szjty. 29. §-ónak (3) bekezdése helyébe a következő rendclkczcs lép :

„(3) .A kiadott koncessziók szirma egrzdejűleg legfeljebb 2 lehet ."j

,(j)
	Az Sgjty_ 29 . (1) bekezdése helyébe a következ rendelkezés lép ;,

„(1)Lwcrsenvfo2adást kizárólaiz e célból létrehozott .legalább 500niíllíó forint alap-
yas-y tÜry%I(kével rendelkező, a 3 . (1) bekezdésc szcríiiti Lo í személv szervezhet .' ;

,L2,)Az S7jty- 29- ~(2).-(3) bekezdése helyébe a kdvctkcző rendelkezések lépnek;

„(2)A koncesszió idl tartama lap-főjobb 20 év .

(3) A Ióversenyfü dás szex-vesésére jogosult -fogadáss7ervez5 CQYcb bukmékeri

rendszerű fop,~gIást is szervezhet-"

(3), Az Sv..jty . 29.§-15ak.övetke.zö(4)-(6bekezdésekkel egészül ki :

.,(4) t!, l6versenvfopaciás szerverésére jogosult fojadasszervezö külföldcin szcryezen

ldvcrsenyfogadd.gra történü részvétclrc értékesítési szervező, közvetítő, valamint ehhez.

kapesoló_dó reki-trn vagy pmpagandatcvékenysé ..get vcgczhet_

(5) A koncessziós díj mórteke legalább 200 millió Ft .

(fi)Akiadott koncesszió tigán-ia ep,y-ideiűlep legfeljebb 2 lehet .""
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2. A Gazdasági bizottság a törvén yjavaslat 27. § (1) bekezdésériek az alábbi módosítá,sát

ja vasot,ja :

(1) E törvény a (2)-[(5)] bekezdésekben foglalt kivctelekkel - 2005 . november 1-jén lép
hatályba . E törvény eljárási rendelkezéseit a törvény hatálybalépése után indult

eljárásokban ke11 alkalmazni . E törvény hatálybalépésekor már működő játékkaszinók e

törvény szerinti kategóriába sorolás nélkül, az Szjty. jelen törvénnyel megállapított 27 . §-

Inak (1) bekejcíésében meghatározott 11. kategóriájú játékkaszinókra vonatkozó szabályok
aial-)ján folytathatják tevékcirységü .kct .

3. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 27. § (6) bekezdésének az alábbi módosítósát,

javasolja :

(6) E tőrvény (1) bekezdés szerinti fiatátybalépcscvel egyidejűleg a gazdasági

reklámtevékenységről szóló 1997. évi LV111. törvény G . §-a a kcwetkczö új (5)

bekezdéssel egészül ki :

„(5) A srerencsE~átélc =rvezéséröl szőlő 1991 . évi =TV-törvény. 24 .	4)

bekezdésében n,eghatárovott reklám kivételávcl, tilos [Tilos] közzétenni olyan reklámot,

amely kfillóld<in szervezett szerencsejátékhoz, vagy ajándéksorsoláshoz kapcsolódik_"

4. A Gazdasági bizottság a tíirvenyjavaslat 27. ¢ástak az alábbi írj (7) bekezdésének tbrténó
kiezész'ésétja vasal}a:

„(7) E törvéizy 17;. §(1) bekezdéséhen Foglalt az Szjty . 29 . (1) bekezdése 2006 . július 1-

jcvel léptiek hatályba_"

Indokolás

A Magyarországon a lóversenyfogadás szervezésére kizárölagos joggal az állanti tulajdonban

lévő Magyar Lé versenyfogadást Szerverő Kft . rendelkezik. A Magyar Lóversenyfogadást
Szervező Ktt, és a Ncmzcti Láversetay Kft évi folyamatos veszteséges mílködésének

fjgyelembevctelévci a társaságok stratégiai kot -~cepcíőjának kialakításakor az álláru

tulajdonosi jogait gyakorló Állami Piivatízációs égi; Vagyonkezelrí Rt_ elemeztette a

fogadásszervezés piaci lehetőségeit és a külső befektető részéze tí5.rténö érkékesítésének

lehetösc gét .
A stratégia elkészítésekor egyértelművé vált, hogy a lóversenyfogadás-szervezés öiunagában

ncrn vonzd üzleti lelretóség, ha a fogadásszervező más típusú fogadásokat (a totalizatőr

ineilett más bukmékeri fogadási fai-mfikat (pl. sportfogadást) nem szervezhet .
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E7,ért a tótvény aioci szabályozási koncepcióján, amely szerint az egyes koncesszióköteles

szerencsejátékok végzését öztálló gazdasági társaságban kell végezni (jogi szétválasztás)

célsze:rfi megbontani a lóversenyfogacást végző koncessziós társaságok esetében_

Biztosítani célszerű, hogy a lóversenyfogadást végzv koncessziós társaságok egyéb

bukméker fogadásszervezését végezhessenek társaságon belüli tevékenységként .

A lnverscnyfogadás tekintet6ben _jogszabály által elbírt 100 mílli6 forintos alap- vagy

törzstűket céIS2crfí a törvényjavaslat szerinti koncessziós szerz6dcsi időtartam növelése
következtcben és a fogadók biztonsága érdekében (bukmékeri fogadásszervezős magasabb

kockázata miatt) 500 rniW6 forintra megemelni . E tőkeemelésre késleltetett hatályba lépés

ercdrnényeképpen 2006 . jülius t _ napjáig kell sort keríteni .

A lóversenyfogadást végz_éí koncessziós társaságok) tevékenyscgi körét célszerű bővíteni

továbbá az ún. „pool- fogadással, amely egy adott versenyre akár t6bb országból gyűiti össze
a téteket (totalizatbri rendszerben), s így az esetleges nyerés esetén a fogadó részére

kifizethető osztalék nagyságrendekkel lehet nagyobb .

A m6dositó javaslat elfogadása jelentősen neveli az állami tulajdon! Magyar

I .6vérscnyfogadást Szervező Kft, és a Nemzeti Lóverseny Kft_ tizletrcszcinek (állanti vagyon)

írtékét, amely az esetleges privatizáció eseten a központi költségvetést jelentős

tc bbletbevételhcz juttathatja .

Budapest, 2005 . június 15 .
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