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Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!
A Gazdasági Bizottság a Házszabály 94 . § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján a

szerencsejáték szervezéséró7 szóló 1991 . évi IV. törvény módosításáról szóló T/16358.
számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjeszti elő :

Magyar Országgyűlés Gazdasági Bizottsága

Bizottsá£i módosító iavaslat

A Gazdasági Bizottság a törvényjavaslat 14. § (3) bekezdésének az alábbi módosítását javasolja :

„(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 .
(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 üzemeltet pénznyerő automatát, az SZF a játékterem engedélyét felfüggeszti, vagy az
engedélyt visszavonhatja .
(16) A játékterem működése - indoklás nélküli kérelemre- megszakítás nélkül legfeljebb [90]

270 nap időtartamra szüneteltethető [az SZF engedélyével] . A szüneteltetést az SZF
nyilvántartásba veszi . A szüneteltetés [engedélyezésének] nyilvántartásba vételének részletes
szabályait az e törvény végrehajtására kiadott pénzügyminiszteri rendelet állapítja meg azzal
hogy szüneteltetés csak abban az esetben kezdeményezhető, ha annak kezdő időpontiét
megelőzően a játékterem legalább 60 napot folyamatosan üzemel, ide nem értve a játékterem
engedély első felvételét követő 60 napot . 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 folyamatosan - külön felhívás nélkül -
köteles igazolni . 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 szerencsejáték szervezéséről szóló jelenleg hatályos 1991 . évi XXX1V. törvény (a
továbbiakban : Szjtv .) nem rendelkezik a játéktermek szünetelésének a lehetőségéről, ezt az Szjty .
felhatalmazása alapján k iadott, az e gyes s zerencsejátékok e ngedélyezésével, l ebonyolításával é s
ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról 25/1991 . (X. 16 .) PM rendelet 11/A. § (2)
bekezdése szabályozza .

Tekintettel arra a jogalkotási szándékra, miszerint a szüneteltetés törvényi szinten kerüljön
szabályozásra, indokolt a jelenlegi gyakorlatot szabályozó rendeleti normaszövegből az alapvető
rendelkezések átemelése, csakúgy, mint rögzíteni a szüneteltetés nyilvántartásba vételét .

A szüneteltetés időtartalmának változtatása a működő játéktermek számát érdemben nem
befolyásolja, mert ez csupán egy olyan preventív jogi eszköz, amely biztosítja a piac stabilitását, a
hosszú távú beruházások biztonságát a vállalkozók számára .

A játékterem szüneteltetésének jelenleg hatályos szabályozása jótékonyan hat a szektorra,
ezért nem indokolt a szüneteltetés időtartamának a törvényjavaslatban megjelölt 90 napos
időtartamra való csökkentése a jelenlegi 270 napról .

Budapest, 2005 . június 22 .
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