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Bizottsági módosító javaslat

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján az egyén i
vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009 . évi . . . törvénnyel és a megtakarítások
ösztönzésével összefüggő törvénymódosításokról szóló T/10676 . számú törvényjavaslathoz az
alábbi

bizottsági módosító javaslato t

terjesztjük elő :

1. A törvényjavaslat 88. §-a az alábbiak szerint módosul:

„88. § (1)A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991 . évi XXXIV. törvény (a
továbbiakban : Szjtv .) 7/A. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(2) Az állami adóhatóság szerencsejáték ügyben, valamint ajándéksorsolás és
játékautomata-üzemeltetés tekintetében a nyilvántartásba vételi, ellenőrzési, tovább á
jogkövetkezmények megállapítására irányuló eljárásban hozott határozatai ellen fellebbezésnek
nincs helye . Az e törvényben meghatározott ügyben hozott határozat (végzés) ellen — a
bírságot kiszabó határozat (végzés) kivételével — benyújtott keresetlevélnek [és], 	 illetve
kérelemnek, az e törvényben foglalt kivételekkel, a végrehajtásra halasztó hatálya van .

(2) Az Szjtv. 7/A. §-a az alábbi (7)-(10) bekezdésekkel egészül ki :

„(7) Az állami adóhatóság a 7 . §-ban megjelölt, továbbá a pénzmosás és a terrorizmu s
finanszírozása megelőzésérő l	 és megakadályozásáról 	 szóló	 törvényben meghatározott
feladatok ellátása érdekében jogosult megismerni, és a hatósági eljárás jogerős befejezését
követő 45 napig, a döntés bírósági felülvizsgálata esetén a bírósági eljárás joger ős befejezését
követő 3 hónapig kezelni a videotechnikai ellen őrzési rendszer által rögzített adatokat .
(8) A szerencsejáték szervező tevékenység folytatásának engedélyezése iránti kérelem
benyitásával egyideiűleg a kérelmező , illetve vezet ő tisztségviselője és tagja hatósági
bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy a 2 . § (4) bekezdés b) pontjában meghatározot t
kizáró ok nem áll fenn vele szemben vagy kéri, hogy e tények fennállására vonatkozó adatoka t
a bűnügyi nyilvántartó szerv az állami adóhatóság részére — annak az engedély megadása,
valamint a személyi megfelelőség megállapítása iránti kérelem elbírálása céljából benyújtott
adati én lése ala s'án — továbbítsa. Az adati én lés során az állami adóhatósá a 9
bekezdésben meghatározott adatokat igényelheti a b űnügyi nyilvántartó szervtő l .



(9) Az állami adóhatóság a szerencsejáték szervez ő tevékenység gyakorlásának időtartama

alatt lefolytatott hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi azt is, hogy a szerencsejáték

szervezővel, a szerencsejáték szervező vezető tisztségviselőjével, illetve tagjával szemben

fennáll-e a Z. 4 bekezdés b . ontóban me határozott kizáró ok . Az állami adóhatósá

adatot igényelhet a bűnügyi nyilvántartási rendszerb ől . Az adatigénylés kizárólag azon adatr a

irányulhat,	 hogy	 a	 szerencsejáték	 szervezővel,	 a	 szerencsejáték	 szervező 	 vezető
tisztségviselőjével,	 illetve tagjával szemben fennáll-e a 2 . § (4) bekezdésb)pontjában

meghatározott kizáró ok.
(10) A (8) és (9) bekezdés alapján megismert személyes adatokat az állami adóhatóság _

a) az engedélyezési eljárás során az eljárás joger ős befejezését követő 45 napig, a dönté s
bírósá• i felülvizs álata esetén a bírósá ! i eljárás 'o er ős befejezését követő 3 hóna

b) a személyi megfelelőség megállapítására irányuló eljárás során az eljárás joger ős befejezését

követő 45 napig, a döntés bírósági felülvizsgálata esetén a bírósági eljárás joger ő s befejezését

követő 3 hónapig, vagy
c a tevéken sé hatósá i ellenőrzés során a hatósá i ellenőrzés időtartamára de le fel' ebb a
jogkövetkezmények megállapítására irányuló eljárás jogerős befejezését követ ő 45 napig,a
döntés bírósá_ i felülvizs álata esetén a bírósági i el'árás'o erős befejezését követő 3 hóna oh,.
kezeli ."

2. A törvényjavaslat XVI. fejezete az alábbi §-sal egészül ki:

„ . . . § Az Szjtv. a következő új 24/A. §-sal egészül ki :

24/A. • 1 A bin. óteremnek a 'áték tisztasági a biztonsági os lebon olítása továbbá a ren d
és a vagyonvédelem biztosítása érdekében videotechnikai 	 ellenőrzési rendszerrel	 kell
rendelkeznie .

(2) A videotechnikai ellenőrzési rendszernek a bingóterem nyitvatartási ideje alatta
következő feltételekkel kell rendelkeznie :

a) A videorendszerrel valamennyi, a bingóteremben folyó játéknak megfigyelhet őnek kell
lennie . A kamerákat úgy kell beállítani, típusát úgy kell kiválasztani, hogy a tétek,a
játékeszközök és kiegészítő játékeszközök, valamint a játék menete a képernyőn egyaránt jól
látható és követhető le. yen .

b) Az épület valamennyi játékterében szükséges azt biztosítani, hogy a kamerákkal a z
esetleges rendbontás, valamint az alkalmazott biztonsági intézkedések megfigyelhet ősége és
rögzíthetősége az egész játéktérben áttekinthet ő legyen .

c) Valamennyi kamerának alkalmasnak kell lennie arra, hogy a közvetített kép másodper c
részletezettséggel	 és	 pontossággal	 tartalmazza a dátumot, 	 az	 időpontot,	 továbbá
elhelyezésének megfelelően	 a megtett	 téteket,	 a	 készpénz	 átvételét	 úgy, hogya
játékeszközökön történt események mindvégig láthatóak legyenek . A képpel e•yütt a hangot i s
továbbítani kell .

(3) A kamerák által nyújtott képanyagot rögzíteni kell, és azt a rögzítést ő l számított 30
napig meg kellőrizni. Ezt követően haladéktalanul törölni kell a felvételt úgy, hogy aza
továbbiakban ne legyen helyreállítható . Akinek jogát vagy jogos érdekét a videofelvétel érinti ,
vagy akit a bingóteremben történt rendkívüli események, különösen a játékosi panasszal
érintett események, vagy a játékosokkal szemben alkalmazott intézkedések érintenek, a
rö . zítéstől számított 30 na . on belül kérheti ho . a videofelvételt a szerencsejáték-szervező
panasza kivizsgálásáig ne törölje .”"

3 . A törvényjavaslat XVI. fejezete az alábbi - sal egészül ki :



,, . . . § (1) Az Szjtv.268 . §-ának (5) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(5) A videotechnikai ellenőrzési rendszernek a következő feltételekkel kell rendelkeznie :

a)	 a	 videorendszerrel	 valamennyi,	 az	 elektronikus	 kaszinóban	 folyó	 játéknak

mne	 figyelhetőnek kell lennie, a kamerákat úgy kell beállítani, típusát úgy kell kiválasztani, hog y

az egyes pénznyerő automaták és a játék menete a képerny őn egyaránt jól látható és követhető
lomyen,

b) a videorendszernek biztosítania kell a pénznyerő automaták feltöltésének, ürítésének ,

ack • ot kifizetésének me fi elhető sé _ ét

c) az elektronikus kaszinóban olyan kamerákat is szükséges elhelyezni amelyekkel az
egész játéktér és valamennyi pénznyer ő automata áttekinthető ,

d) valamennyi kamerának alkalmasnak kell lennie arra, hogy a közvetített kép másodperc
részletezettséggel és pontossággal tartalmazza a dátumot és az id őpontot, illetve, hogya
képpel együtt a hangot is továbbítsa .

"(2) Az Szjtv.268. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki :

(6) Az elektronikus kaszinóban működő videotechnikai ellen őrzési rendszer által készített
videofelvételt a szervező a rögzítéstő l számított 30 napig_köteles meg őrizni. Ezt követően
haladéktalanul törölni kell a felvételt úgy, hogy az a továbbiakban ne legyen helyreállítható .
Akinek jogát, vagy jogos érdekét a videofelvétel érinti, vagy akit az elektronikus kaszinóba n
történt rendkívüli események, különösen a játékosi panasszal érintett események, vagy a
játékosokkal szemben alkalmazott intézkedések érintenek, a rögzítést ől számított 30 napon
belül kérheti, hogy a videofelvételt a szervező panasza kivizsgálásáig ne törölje .""

4. A törvényjavaslat XVI fejezete az alábbi §-sal egészül ki :

,, . . . § Az Szjtv. 27. §-a a következő új (13)–(15) bekezdésekkel egészül ki :

(13) A játékkaszinónak a játék tisztasága, biztonságos lebonyolítása, a rend ésa
vagyonvédelem, továbbá a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megel őzéséről és
megakadályozásáról szóló törvényben előírt feladatok végrehajtása érdekében videotechnikai
ellenőrzési rendszerrel kell rendelkeznie .

(14) A videotechnikai ellenőrzési rendszernek a következő feltételekkel kell rendelkeznie :

a) A videorendszerrel valamennyi, a játékkaszinóban folyó játéknak megfigyelhet őnek kel l
lennie . A kamerákat úgy kell beállítani, típusát úgy kell kiválasztani, hogy a tétek (zsetono k
színei és olvashatósága), a játékeszközök és kiegészít ő játékeszközök (kocka, kártya,golyó
stb.), valamint a játék menete a képernyőn egyaránt jól látható és követhető legyen .

b) A videorendszernek biztosítania kell a pénznyer ő automaták feltöltésének, ürítésének, .
'ack . ot kifizetésének me l fij elhetősé ét. Ha a 'átékeszközök elszámolása külön hel isé be n
történik, úgy ezt a helyiséget is kamerával kell ellátni . A videorendszernek biztosítania kel l
továbbá az elszámolás helyéig tartó útvonal ellen őrizhetőségét .

c) Az épület valamennyi játékterében szükséges olyan kamerákat is elhelyezni, amelyekke l
az esetleges rendbontás, valamint az alkalmazott biztonsági intézkedések megfigyelhet ősége és
rögzíthetősége az egész játéktérben és valamennyi játékhelyen (játékasztal, pénznyer ő
automata stb .) áttekinthet ő .

d) Kamerákkal ellen őrizhetővé kell tenni a játékkaszinó látogatóinak belépését és a
személyazonosítás folyamatát.



e) Valamennyi kamerának alkalmasnak kell lennie arra, hogy a közvetített kép másodper c

részletezettséggel	 és	 pontossággal	 tartalmazza a dátumot,	 az	 időpontot,	 továbbá
elhelyezésének megfelelően a megtett téteket, a készpénz és a borravaló átvételét úgy, hogy a
játékeszközökön történt események mindvégig láthatóak legyenek . A képpel együtt a hangot i s
továbbítani	 kell .	 Közeli	 képpel (zoom-os kamerával) 	 kell	 rögzíteni	 a	 kötelezően
bizonylatolandó, valamint a pénztárban folyó eseményeket .

(15) A videofelvételek meg őrzésének és az elszámolási bizonylatok beküldésének idejét a
szerencsejáték-szervez őnek úgy kell kialakítania, hogy az elszámolási bizonylatok beküldését

követően legalább 5 munkanap az állami adóhatóság rendelkezésére álljon a beküldött bármel y

bizonylat	 tartalmának	 alátámasztására	 szolgáló	 videofelvétel	 megtekintésére .	 A
játékkaszinóban történt rendkívüli eseményeket, illetve a játékosokkal szemben alkalmazott
intézkedéseket tartalmazó videofelvételeket és egyéb okiratokat a szerencsejáték-szervez ő a
rögzítéstő l számított legalább 30 napig köteles meg őrizni . Ezt követően haladéktalanul törölni
kell a felvételt úgy, hogy az a továbbiakban ne legyen helyreállítható . Akinek jogát, vagy jogo s
érdekét a videofelvétel érinti, vagy akit a játékkaszinóban történt rendkívüli események,
különösen a játékosi panasszal érintett események, vagy a játékosokkal szemben alkalmazot t
intézkedések érintenek, a rögzítéstő l számított 30 napon belül kérheti, hogy a videofelvételta
szervező panasza kivizsgálásáig ne törölje .""

Indokolás:

A módosításra két okból van szükség . Egyrészt meg kell felelni a személyes adatok védelmérő l
és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992 . évi LXIII. törvénynek. Másrészről az
Alkotmánybíróság 144/2008 . (XI. 26 .) AB határozata követelményeivel és a bűnügyi
nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magya r
állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti
biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009 . évi XLVII. törvénnyel összhangban kell
szabályozni azokat az ágazati törvényeket, amelyek munkavégzésre irányuló jogviszon y
létesítéséhez, illetve valamely bejelentéshez vagy hatósági engedélyhez kötött tevékenysé g
gyakorlásához a bűnügyi nyilvántartásban kezelt adatokkal igazolható feltételt írnak el ő .

Budapest, 2009. október 27 .

Podolák György
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