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A Házszabály 94 . §-ában és a 102. §-ának (1) bekezdésében foglaltaknak megfelel ően, a
szerencsejáték szervezésérő l szóló 1991 . évi XXXIV. törvény módosításáról szóló T/9592 .
számú törvényjavaslathoz az alább i

bizottsági módosító javaslato t
terjesztem elő :

A törvényjavaslat 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § Az Szjtv . a 29/A. §-t követően a következ ő új alcímmel és új 29/B. §-al egészül ki :

„Kártyajáték

29/B. § (1) Kártyajátékot játékkaszinóban és kártyateremben lehet szervezni .

(2) Kártyateremben kizárólag totalizat őri, készpénzes és/vagy verseny rendszerbe n
lebonyolított, póker típusú kártyajáték szervezhető , továbbá a játékosok számára [ingyenes ]
vendéglátás' nyújtható . Készpénzes lebonyolítás esetén a nyereményalap mértéke a 25 eze r
forintot, verseny rendszerű lebonyolítás esetén pedig a nevezési díj (tét) mértéke a 20 eze r
forintot nem haladhatja meg. Versenyrendszerű lebonyolítás esetén a játékos a versenyben
való [elindulásért] részvételért teljesített nevezési díjon felül a játék során semmilyen módo n
sem teljesíthet további tétnek minősülő befizetést vagy vagyoni érték nyújtását. Kártyajáték
hírközlő eszköz és rendszer útján nem szervezhet ő .

(3) Kártyateremben kártyajátékot a kizárólag e célból alapított gazdasági társaság
szervezhet. Egy kártyateremben kizárólag egy gazdasági társaság szervezhet kártyajátékot .

(4) A kártyatermet üzemeltető gazdasági társaságnak legalább [50] 25 millió forint alap-
vagy törzstőkével kell rendelkeznie .

(5) Kártyaterem kizárólag a közterület felől saját bejárattal rendelkező épületben, vagy
külön bejárattal rendelkező építészetileg zárt helyiségben létesíthető . A kártyateremben
legalább 5 kártyaasztalnak kell üzemelnie és legfeljebb 10 kártyaasztal helyezhet ő el . Egy
kártyaasztalnál legfeljebb 10 játékos játszhat . A kártyaterem alapterületének akkorának kel l
lennie, hogy kártyaasztalonként legalább [20] 16 m2 álljon a játékosok rendelkezésre, melyb e
a vendéglátásra szolgáló terület nem számítható be .



(6) Ifjúsági, gyermek-, oktatási vagy nevelési intézmény, ifjúsági klub, egyházi, illető leg
egészségügyi intézmény, továbbá I . kategóriába sorolt játékterem és a kártyaterem
engedélyezése iránti kérelem benyújtásakor már engedélyezett játékkaszinó 200 méteres
körzetében kártyaterem nem működhet. A kártyatermet 18 éven aluliak nem látogathatják .

(7) A kártyateremben a játék tisztasága, biztonságos lebonyolítása, a rend és a
vagyonvédelem, továbbá a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megel őzéséről és
megakadályozásáról szóló törvényben előírt feladatok végrehajtása érdekében videotechnika i
ellenőrzési rendszert kell üzemeltetni .

(8) A kártyateremben m űködő videotechnikai ellenőrzési rendszer által készített
videofelvételeket a szervező a rögzítéstől számított 45 napig köteles megőrizni . Akinek jogát,
vagy jogos érdekét a videofelvétel érinti, illetve akit a kártyateremben történt rendkívül i
események, különösen a játékosi panasszal érintett események, illetve a játékosokkal szembe n
alkalmazott intézkedések érintenek a rögzítéstől számított 15 munkanapon belül kérheti, hogy
a videofelvételt a szervez ő panasza kivizsgálásáig ne törölje .

(9) Ha a kártyaterem üzemeltetése nem felel meg a játéktervnek és az engedélynek, az
állami adóhatóság a kártyaterem működését felfüggeszti. Az állami adóhatóság akkor is
köteles a kártyaterem működtetését felfüggeszteni, ha az engedély a helyszínen nem található .
Ha a kártyateremben az engedélyezett kártyajátékon túl más szerencsejáték szervez ő
tevékenység folyik, az állami adóhatóság a kártyaterem engedélyét visszavonja .

(10) A kártyaterem jogszerű birtoklásának igazolását az állami adóhatóság a
szerencsejáték-szervez őtől a kártyaterem működtetésének engedélyezett időtartama alatt
bármikor kérheti . Ha a szerencsejáték-szervez ő e kötelezettségének nem tesz eleget, az állam i
adóhatóság az engedélyt visszavonhatja .

(11) A 26. § (18) bekezdését a kártyatermet üzemeltet ő szerencsejáték-szervez őre is
alkalmazni kell.

(12) Az állami adóhatóság a játékterv jóváhagyásával lehet ővé teheti az alkalmazottak
számára borravaló elfogadását . A kártyateremben adott borravalóra egyebekben a
játékkaszinóban adott borravalóra vonatkozó szabályokat kell megfelel ően alkalmazni .'

Indokolás

A módosító javaslat célja úgy változtatni a kártyatermek üzemeltetésének feltételeit, hog y
azok életszerűbbek legyenek . A javaslat tartalmaz továbbá technikai pontosítást .

Budapest, 2009 . május
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