
Költségvetési és pénzügyi bizottság

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

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

bizottsági módosító javaslatot

terjesztem elő.

A törvényjavaslat 6 . §-a az alábbiak szerint változik :

Az Szjty . 7. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép :

„7. § (1) Az SZF a szerencsejáték szervezés állami törvényességi felügyeletét látja el,
tevékenységének célja a szerencsejáték piac zavartalan és eredményes működésének, a játékosok
érdekei védelmének, továbbá a szerencsejáték piaccal szembeni bizalom erősítésének érdekében a
szerencsejáték szervezők joggyakorlásának elősegítése és a szerencsejáték piac folyamatos
felügyelete .

(2) Az SZF feladata a szerencsejáték szervezésre vonatkozó kérelem alapján engedélyek kiadása,
nyilvántartása, az engedélyben foglaltak és a törvény, valamint a pénzmosás megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvény rendelkezései betartásának ellenőrzése .

(3) Az SZF a pénzügyminiszter felügyelete alatt működő országos hatáskörű közigazgatási szerv,
amelynek költségvetése a Pénzügyminisztérium fejezeten belül elkülönítetten szerepel .

(4) Az SZF élén elnök áll, akinek munkáját 2 elnökhelyettes segíti .
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(5) Az elnök és a két elnökhelyettes kinevezési és felmentési jogát a pénzügyminiszter gyakorolja .
Az elnökhelyettesek kinevezésére az elnök javaslatot tehet . „
(6) A pénzügyminiszter SZF feletti felügyeleti jogköre a következőkre terjed ki :
a) kinevezi és felmenti az SZF elnökét, felette munkáltatói jogokat gyakorol,
b) kinevezi és felmenti az elnökhelyetteseket,
c) jóváhagyja az SZF szervezeti és működési, valamint ellenőrzési szabályzatát,
d) az SZF elnökének negyedévenként elkészített beszámolója alapján értékeli az SZF tevékenységét,
ellenőrizheti az SZF rendeltetésszelű működését,
e) előzetesen jóváhagyja az SZF éves költségvetésének tervezetét ."

Indokolás

Az országos hatáskörű szervezeteknél az elnökhelyettesek kinevezése az elnök javaslatára történik
(p1 . : KEHI, APEH). A módosító javaslat megteremti az összhangot a kinevezési gyakorlat
tekintetében .

Budapest, 2005 . június 15 .
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