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   Az Országgyűlés 

 
 

Költségvetési és pénzügyi 
 bizottságának 

Alkotmány- és igazságügyi 
bizottságának 

 
 

Gazdasági bizottságának 
 
 

k i e g é s z í t ő    a j á n l á s a 
 

a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról 
szóló T/16358. számú törvényjavaslat 

 
vitájához 

 
(Együtt kezelendő a T/16358/26. sz. ajánlással.) 

 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága (a továbbiakban: Költségvetési 
bizottság) – első helyen kijelölt bizottságként –, Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a 
továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), valamint Gazdasági bizottsága megvitatta a 
szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló, 
T/16358. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/16358/27-42. 
számú módosító, kapcsolódó módosító javaslatokat. 
 
 
 Visszavont módosító javaslatok: T/16358/8., /12., /15., /16. (Keller László) a 
T/16358/26. számú ajánlás 3., 5., 11., 13. pontjai. 
 
 Visszavont kapcsolódó módosító javaslatok: T/16358/27., /28. (Keller László); 
T/16358/30., /31. (Keller László a Költségvetési bizottság 2005. június 15-i ülésén). 
Ezeket a kapcsolódó módosító javaslatokat az ajánlás nem tartalmazza. 
 
 Az Alkotmányügyi bizottság az ajánlásban foglalt módosító, illetve kapcsolódó 
módosító indítványokat a 2005. június 20-i ülésén tárgyalja. 
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I. 
 
 
 

1.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 2. §-át új (1)-(2) bekezdéssel, a 
szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 2. 
§ (4) bekezdés b) pontjával és (5) bekezdésével javasolja kiegészíteni (a módosító javaslat 
elfogadása esetén a § eredeti szövege az (3) bekezdés jelölést kapja): 
 
 "2. § (1) Az Szjtv. 2. §-a (4) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
 /Nem adható meg az engedély, ha/ 
 
 b) a kérelmező, illetőleg vezető tisztségviselője és tagja büntetett előéletű vagy a 
kérelem benyújtását megelőző három éven belül közbizalom elleni (Btk. XIV. fejezet III. cím) 
gazdasági (Btk. XVII. fejezet) vagyon elleni (Btk. XVIII. fejezet) bűncselekmény, továbbá 
tiltott szerencsejáték szervezésének bűncselekményét, illetve a kérelem benyújtását megelőző 
két éven belül tulajdon elleni vagy pénzügyi szabálysértést, a játék és pénznyerő automata 
üzemeltetésére vonatkozó szabályok megszegése vagy tiltott szerencsejátékban való részvétel 
szabálysértését követte el.” 
 
 (2) Az Szjtv. 2. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 (5) Az SZF az engedély iránti kérelmet elutasítja, ha a kérelmezővel, illetve vezető 
tisztségviselőjével és tagjával szemben az adóhatóság a kérelem benyújtását megelőző 5 éven 
belül jogerősen 1 millió forintot meghaladó adóbírságot, vagy 100 ezer forintot meghaladó 
mulasztási bírságot alkalmazott, vagy a kérelem benyújtását megelőző 1 éven belül a 
kérelmezőnek, illetve vezető tisztségviselőjének 1 millió forintot meghaladó 8 napot 
meghaladó köztartozása, vagy adótartozása volt. 
 
 (3) Az Szjtv. 2. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(7) Nem folytatható külföldön szervezett szerencsejátékban történő részvételre 
Magyarországon értékesítési, szervező, közvetítő tevékenység, valamint külföldi 
szerencsejátékhoz kapcsolódó reklám vagy propagandatevékenység. A reklámtilalom 
megsértéséért a reklámozó, a reklámszolgáltató és a reklám közzétevője is felelős.”" 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat 2. § (5) bekezdésének utolsó mondatrésze nyelvhelyességi pontosítást 
igényel. 

 
Indokolás: Lásd a T/16358/34. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért
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2.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 6. §-ában az Szjtv. 7. § (5) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /6. § Az Szjtv. 7. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(5) Az elnök és a két elnökhelyettes kinevezési és felmentési jogát a 
pénzügyminiszter gyakorolja. Az elnökhelyettesek kinevezésére az elnök javaslatot tehet." 
 

Indokolás: Lásd a T/16358/38. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

3.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 14. § (1) bekezdésében az Szjtv. 26. § 
(4) bekezdésének az elhagyását javasolja: 
 
 "14. § (1) Az Szjtv. 26. §-ának [(4)-](5) bekezdése[i] helyébe a következő 
rendelkezés[ek] lép[nek]: 
 
 [„(4) Az SZF köteles a játékterem működéséhez a játékterem helye szerinti 
települési önkormányzat, a főváros területén a kerületi önkormányzat jegyzőjének 
szakhatósági állásfoglalását beszerezni.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/16358/36. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

4.  Varga László képviselő – kapcsolódva Varga László és Csabai Lászlóné képviselő 
T/16358/26. számú módosító indítványához (T/16358/26. számú ajánlás 12. pontja) – a 
törvényjavaslat 14. § (1) bekezdésében az Szjtv. 26. § (4) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés felvételét javasolják: 
 
 /14. § (1) Az Szjtv. 26. §-ának (4)-(5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések 
lépnek:/ 
 
 "(4) [Az SZF köteles a játékterem működéséhez a játékterem helye szerinti 
települési önkormányzat, a főváros területén a kerületi önkormányzat jegyzőjének 
szakhatósági állásfoglalását beszerezni.] A játékterem működéséhez a játékterem helye 
szerint illetékes települési önkormányzat, a főváros területén az illetékes kerületi 
önkormányzat jegyzőjének előzetes szakhatósági állásfoglalása szükséges arról, hogy a 
játékterem megfelel az e törvény 26. § (7) és (12) bekezdéseiben, valamint az e törvény 
felhatalmazása alapján kiadott rendeletek játékteremre vonatkozó rendelkezéseiben 
foglaltaknak." 
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Indokolás: Lásd a T/16358/29. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
(a Gazdasági bizottság ülésén a tárca (PM) álllásfoglalása: 
nem ért egyet) 

 
 
 

5.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 14. § (3) bekezdésében az Szjtv. 26. § 
(16) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /(3) Az Szjtv. 26. §-a a következő (13)-(18) bekezdésekkel egészül ki:/ 
 
 "(16) A játékterem működése megszakítás nélkül legfeljebb [90] 150 nap időtartamra 
szüneteltethető az SZF engedélyével. A szüneteltetés engedélyezésének részletes szabályait az 
e törvény végrehajtására kiadott pénzügyminiszteri rendelet állapítja meg. A külön 
pénzügyminiszteri rendeletben meghatározott szezonális üzemeltetés nem minősül a 
játékterem szüneteltetésének." 
 

Indokolás: Lásd a T/16358/39. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

6.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 14. § (3) bekezdésében az Szjtv. 26. § 
(18) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /(3) Az Szjtv. 26. §-a a következő (13)-(18) bekezdésekkel egészül ki:/ 
 
 "(18) A szerencsejáték szervező a 2. § (4) bekezdésének b) és d) pontjaiban és az (5) 
bekezdésben meghatározott személyi [megfelelőséget] megfelelőségének 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: Lásd a T/16358/35. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért
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7.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 14. § (3) bekezdésében az Szjtv. 26. §-
át a következő (19) bekezdéssel javasolja kiegészíteni: 
 
 "(3) Az Szjtv. 26. §-a a következő (13)-[(18)](19) bekezdésekkel egészül ki:" 
 
 "(19) A pénznyerő automata a gyártásának időpontjától számított 5 éven túl teljes 
egészében a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény és annak végrehajtási 
rendeletei szerint meghatározott elektronikus berendezés hulladékának minősül." 
 

Indokolás: Lásd a T/16358/37. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

8.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 17. § (1)-(2) bekezdésében az Szjtv. 29. § 
-ának a következő módosítását és kiegészítését javasolja: 
 
 "17. § (1) Az Szjtv. 29. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(1) Lóversenyfogadást kizárólag e célból létrehozott, legalább [100] 500 millió forint 
alap- vagy törzstőkével rendelkező, a 3. § (1) bekezdése szerinti jogi személy szervezhet. [A 
koncesszió időtartama legfeljebb 20 év.]” 
 
 (2) Az Szjtv. 29. §-ának (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(2) A koncesszió időtartama legfeljebb 20 év, 
 
 (3) A lóversenyfogadás szervezésére jogosult fogadásszervező egyéb bukmékeri 
rendszerű fogadást is szervezhet.” 
 
 (3) Az Szjtv. 29. §-a a következő (4)-(6) bekezdésekkel egészül ki: 
 
 „(4) A lóversenyfogadás szervezésére jogosult fogadásszervező külföldön szervezett 
lóversenyfogadásra történő részvételre értékesítési, szervező, közvetítő, valamint ehhez 
kapcsolódó reklám vagy propagandatevékenységet végezhet. 
 
 (5) A koncessziós díj mértéke legalább 200 millió Ft. 
 
 [(3)] (6) A kiadott koncesszió[k] száma egyidejűleg legfeljebb 2 lehet.”" 
 

T/16358/32. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 8., 11., 13., 14. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16358/32/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Költségvetési biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője később foglal állást 
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9.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 20. § felvezető szövegének a 

következő módosítását javasolja: 
 
 "20. § Az Szjtv. 33. §-a[ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép] a 
következő (6) bekezdéssel egészül ki:" 
 

Indokolás: Lásd a T/16358/40. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

10.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 25. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 
 "25. § Az Szjtv. 37. §-a a következő [19.] 18. ponttal egészül ki: 
 
 „[19.] 18. Kaszinójáték: a játékkaszinó játéktervében jóváhagyott bármely olyan 
szerencsejáték, amelyet kizárólag a játékkaszinóban, az ott jelenlévők részvételével, azonnali 
tét- és nyereményfizetés mellett szerveznek.”" 
 

Megjegyzés: A módosító javaslatot jogtechnikailag pontosítottuk. 
 

Indokolás: Lásd a T/16358/41. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

11.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 27. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(1) E törvény – a (2)[-(5)] bekezdésekben foglalt kivételekkel – 2005. november 1-
jén lép hatályba. E törvény eljárási rendelkezéseit a törvény hatálybalépése után indult 
eljárásokban kell alkalmazni. E törvény hatálybalépésekor már működő játékkaszinók e 
törvény szerinti kategóriába sorolás nélkül, az Szjtv. jelen törvénnyel megállapított 27. §-ának 
(1) bekezdésében meghatározott II. kategóriájú játékkaszinókra vonatkozó szabályok alapján 
folytathatják tevékenységüket." 
 

Megjegyzés: A módosító javaslatban feltehetően leírási hiba van. (A módosító indítvány 4. pontja a 
kivételként felsorolt hatályba léptető rendelkezések körét új bekezdéssel bővíti.) 

 
T/16358/32. sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 8., 13., 14. pontjában 
ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/16358/32/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - a Költségvetési biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője később foglal állást 

 
 
 

12.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 27. § (4) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(4) E törvény 10. §-a – az (5) bekezdésben foglaltak kivételével –, 18-[22.]20. §-ai és 
a 22. §-a 2006. január 1-jével lépnek hatályba." 
 

Indokolás: Lásd a T/16358/42. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

13.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 27. § (6) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(6) E törvény (1) bekezdés szerinti hatálybalépésével egyidejűleg a gazdasági 
reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény 6. §-a a következő új (5) bekezdéssel 
egészül ki: 
 
 „(5) A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 29. § (4) 
bekezdésében meghatározott reklám kivételével, tilos [Tilos] közzétenni olyan reklámot, 
amely külföldön szervezett szerencsejátékhoz, vagy ajándéksorsoláshoz kapcsolódik.”" 
 

T/16358/32. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 8., 11., 14. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16358/32/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Költségvetési biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője később foglal állást 

 
 
 

14.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 27. §-át új (7) bekezdéssel javasolja 
kiegészíteni: 
 
 "(7) E törvény 17. § (1) bekezdésében foglalt az Szjtv. 29. § (1) bekezdése 2006. július 
1-jével lép hatályba." 
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T/16358/32. sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 8., 11., 13. pontjában 
ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/16358/32/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Költségvetési biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője később foglal állást 

 
 
 

15.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 28. §-át új (5) bekezdéssel javasolja 
kiegészíteni: 
 
 "(5) Az Szjtv. 7/A. §-a (1) bekezdésének második mondata 2006. június 30-án hatályát 
veszti." 
 

Indokolás: Lásd a T/16358/33. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért
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II. 
 
 
 A T/16358/26. sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatokról az Alkotmányügyi 
bizottság, illetve az előterjesztő képviselője az alábbi állásfoglalásokat alakította ki: 
 
 
Ajánláspont Bizottság Előterjesztő 
 
1.  támogatja egyetért
2.  egyharmada sem támogatja nem ért egyet
3.  egyharmada sem támogatja nem ért egyet
4.  egyharmada sem támogatja nem ért egyet
5.  egyharmada sem támogatja nem ért egyet
6.  egyharmada sem támogatja nem ért egyet
7.  egyharmada sem támogatja nem ért egyet
8.  egyharmada sem támogatja nem ért egyet
9.  támogatja egyetért
10. egyharmada sem támogatja nem ért egyet
11. egyharmada sem támogatja nem ért egyet
12. egyharmada sem támogatja nem ért egyet
13. egyharmada sem támogatja nem ért egyet
14. egyharmada sem támogatja nem ért egyet
15. egyharmada sem támogatja nem ért egyet
16. egyharmada sem támogatja nem ért egyet
17. egyharmada sem támogatja nem ért egyet
18. egyharmada sem támogatja nem ért egyet
19. nem támogatja nem ért egyet
20. nem támogatja nem ért egyet
21. egyharmada sem támogatja nem ért egyet
22. egyharmada sem támogatja nem ért egyet
23. egyharmada sem támogatja nem ért egyet
24. nem támogatja nem ért egyet
25. támogatja egyetért
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2005. június 15. 
 
 
 

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési  

 bizottság elnöke 

Dr. Vastagh Pál s.k., 
az Alkotmányügyi 
bizottság elnöke 

 
 

Puch László s.k., 
a Gazdasági bizottság elnöke 
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