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A szerencsejáték szervezéséró7 szóló 1991 . évi XXXIV. törvény (a továbbiakban : Szjtv.)
fnódosításáról szóló T116358. számú törvényjavaslathoz - a Házszabály 94. §-ában, 102. §-a (1)
bekezdésében (121 . §-a (7) bekezdésében) foglaltaknak megfelelően - az alábbi

bizottsági anódosító javaslatot

terjesztem elő.

A törvényjavaslat 14. §-ának (3) bekezdése az alábbiak szerint változik :

(3) Az Szjty. 26. §-a a következő (13)-(18) bekezdésekkel egészül ki :

„(13) Az SZF a pénznyerő automata működését - az évenkénti igazgatási-szolgáltatási díj
megfizetése mellett - legfeljebb 2 éves időtartamra engedélyezi . A szerencsejáték szervező azon
időtartam 11 . hónap végéig, amelyre az igazgatási-szolgáltatási díjat megfizette, köteles a következő
évre járó igazgatási-szolgáltatási díjat megfizetni vagy ezen időpontig a 12 . hónap utolsó napján
történő engedély leadási szándékáról nyilatkozni . Ha a szervező ezen kötelezettségét elmulasztja, az
engedély a 12 . hónap utolsó napján érvényét veszti .
(14) Az SZF az általa kiállított pénznyerő automata és játékterem engedélyeket az SZF székhelyén
működtetett Központi Ügyfélszolgálati Irodán, területi felügyelőségeken és az SZF hivatalos
honlapján közzétett hirdetmény útján köteles közölni . A 13. § (4) bekezdésében foglaltak
kivételével az SZF által kiállított pénznyerő automata engedélyeket azok közlésétől számított 6
hónapon belül, a játékterem engedélyeket pedig 30 napon belül köteles a szerencsejáték szervező az
SZF székhelyén működtetett Központi ügyfélszolgálati Irodán átvenni . A határidők elteltével át
nem vett engedélyek érvénytelenségét az SZF hivatalból megállapítja .
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(15) Ha a pénznyerő automata működtetése nem felel meg a játéktervnek, az engedélynek, valamint
a hiteles állapotnak, az SZF a pénznyerő automata működtetését felfüggeszti . Az SZF akkor is
köteles a pénznyerő automata, illetve a játékterem működtetését felfüggeszteni, ha az engedély a
helyszínen nem található . Ha a játékteremben a szerencsejáték szervező engedély nélkül tizemeltet
pénznyerő automatát, az SZF a játékterem engedélyét felfüggeszti, vagy az engedélyt
visszavonhatja .
(16) A játékterem működése megszakítás nélkül legfeljebb 90 nap időtartamra szüneteltethető az
SZF engedélyével . A szüneteltetés engedélyezésének részletes szabályait az e törvény
végrehajtására kiadott pénztgyminiszteri rendelet állapítja meg . A külön pénzügyminiszteri
rendeletben meghatározott szezonális üzemeltetés nem minősül a játékterem szüneteltetésének .
(17) Az üzembe helyezett pénznyerő automata és a játékterem jogszerű birtoklásának igazolását az
SZF a szerencsejáték szervezőtől a pénznyerő automata és a játékterem működtetésének
engedélyezett időtartama alatt bármikor kérheti . Ha a szerencsejáték szervező e kötelezettségének
nem tesz eleget, az SZF az engedélyt visszavonhatja .
(18) A szerencsejáték szervező a 2 . § (4) bekezdésének b) és d) pontjaiban és az (5) bekezdésben
meghatározott személyi [megfelelőséget] megfelelősé ének folyamatosan [- külön felhívás nélkül
- köteles igazolni] fenn kell állnia, annak meglétét az SZF köteles ellenőrizni . Ha a szerencsejáték
szervező e kötelezettségének nem tesz eleget, az SZF megállapítja a szerencsejáték szervező részére
kiállított engedélyek érvénytelenségét, a szerencsejáték szervezői tevékenység megszűnését ."

Indokolás

A személyi megfelelősségnek nem a folyamatos igazolása, hanem fennállásának biztosítása és
ellenőrzése szükséges a tevékenység folytatásához .

Budapest, 2005 . június 15 .
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