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Írásbeli kérdés

Dr. Katona Béla Úrnak

az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 91 .§, valamint a 115 .* bekezdései alapján az alábbi írásbeli kérdést intézem dr.
Oszkó Péter Pénzügy Miniszter Úrho z

„Miért mond le költségvetés a pénznyerő automaták utáni milliárdos bevételekrő l?”

címmel.

Tisztelt Miniszter Úr!

A szerencsejáték szervezés szakmai felügyeletét 1991-t ő l a Pénzügyminisztérium intézménye ,
az állami Szerencsejáték Felügyelet látta el . A 2006-os évben a szerencsejáték piac egészér e
kiterjedő jogszabály-változások sora lépett hatályba. Jogalkotói szándék szerint a
szerencsejátékokat 15 évig eredményesen felügyel ő Szerencsejáték Felügyelet 2007 . január 1 -
tő l, változatlan feladatkörrel, az APEH Szerencsejáték Felügyeleti F őosztályaként működik
tovább .

A Felügyelet engedélyezési, és hatósági munkájának, szigorú-, és rendszeres ellen őrzési
tevékenységének célja a szerencsejáték piaci tisztaságának és hitelességének biztosítása .

A Szerencsejáték Felügyelet éves jelentései pontos képet adnak a magyar szerencsejáték pia c
éves eredményeiről, változásairól, a felügyelő szervezet munkájáról, engedélyezési ,
ellenőrzési és hatósági tevékenységérő l .
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Az APEH Szerencsejáték Felügyeleti F őosztályának honlapján bárki által hozzáférhet ően
megtekinthető a Szerencsejáték Felügyelet jelentései éves lebontásban egészen 2006-ig .
Sajnos módon azonban a weboldalon az ezt követő évekre vonatkozó dokumentumok nem
elérhetőek, a nyilvánosság számára nem hozzáférhetőek. Megkeresésemre azonban a
Pénzügyminisztérium illetékes munkatársai megküldték részemre a kért 2007 . és 2008. évi
jelentéseket. Ezért persze köszönettel is tartozom, ugyanakkor álláspontom szerint a
dokumentumok bárki által megismerhető közérdekű adatokat tartalmaznak, ezért fontos és
szükséges ezen jelentések széleskörű hozzáférhetőségének, nyilvánosságának biztosítása.

A számomra ismertté vált jelentések birtokában megállapítható, hogy a 2005 évben
végrehajtott adómérték változtatás óta évrő l évre jelentős mértékben növekedett a pénznyer ő
automaták játékbevétele . Bár a 2005 . évben a játékadó mértékének emelését a nyer ő
automatákat üzemeltetők saját szempontjukból érthető okok miatt kifogásolták, a 2006-os év -
az erre az évre vonatkozó jelentés tanulsága szerint — rekordévként volt értékelhet ő az
adómérték változás ellenére is .

Annak figyelembevételével, hogy a játékbevételek az ezt követő években továbbra i s
dinamikusan nőttek, meglep ődve tapasztalhattuk, hogy a 2010-es évre benyújtott költségveté s
tervezete a játékadóból származó bevételek 3 .212 milliárd forinttal történő csökkenésével
számol . Érdemes kiemelni, hogy a pénznyerő automaták játékbevétele 2005-ben még csak
77,7 milliárd, 2006-ben 86,8 milliárd, 2007-ben 90 milliárd, 2008-ben pedig több, mint 9 4
milliárd forint volt a hivatalos adatok szerint .
Ezekből a számokból pontosan követhető , hogy a pénznyerő automaták után képződő
nyereségek, jövedelmek dinamikusan nőnek, miközben a játékgép arányos adóbevételei a
költségvetésnek, az adómérték változatlansága okán mégsem n őttek sőt, jövőre a már említett
mértékű csökkenéssel (3,2 mrd) számol a költségvetés tervezete .

Mindezek ismeretében a kívülálló számára nehezen magyarázható tehát a 2010. évre
előirányzott több milliárdos játékadó-bevétel kiesés . Természetesen nem mulasztottam el a
számomra ismertté vált éves jelentések megismerése során az okokat és az összefüggéseket
tanulmányozni, a de a játékhelyek számának, illetve az üzemben tartott, és új beszerzés ű
gépek számarányának változása sem magyarázza a kalkulált bevételkiesést, vagyis indokolt
lett volna minimális 40-41 milliárd forint bevétellel számolni .

Tisztelt Pénzügy Miniszter Úr, nyilván ismert Ön számára az is, hogy több módosít ó
javaslatot is benyújtottam a 2010. évi költségvetéshez kapcsolódóan . Egyrészt először
önállóan, majd Velkey Gábor képviselőtársammal együtt kezdeményeztem a játékadó
mértékének megváltoztatását és persze kezdeményeztem ezzel összefüggésben a költségveté s
bevételi oldalának 10 milliárd forinttal történő emelését.

Sajnálatomra az első körben kedvezőnek tűnő bizottsági üléseken leadott szavazatok ellenér e
az adó mértékr ő l történő parlamenti szavazás során javaslatunk kevesebb, mint 20 szavazatot
kapott, miközben képviselőtársaim is faggatva nem sikerült megismernem a leszavazásun k
szakmai érveit . Sokak álláspontját befolyásolta a PM elutasító hozzáállása. Így most a
parlamenti írásbeli kérdés műfaját igénybe véve keresem a választ, hogy miért mondott le a
jövő évi költségvetés tervezése során mintegy 10 milliárd forintnyi bevételrő l .
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Sajnálom, hogy sem a Kormány sem az Országgyűlés különböző bizottságai részéről nem
született olyan kezdeményezés, hogy az általam javasolt adómérték-változáshoz képes t
kisebb, akár annak a felét jelentő adómérték változtatásra sor kerüljön . Ez is legalább 5
milliárd forintot hozott volna az előttünk álló kritikus évben a költségvetés számára és minde n
bizonnyal nem rendítette volna meg az üzemeltető tulajdonosi körök gazdasági helyzetét .

Az általam kezdeményezett módosító indítványok leszavazása után eldőlt, hogy a 2010-es
költségvetési évet érintően jelentős bevételekről mond le a magyar állam . Ugyanakkor
meggyőződésem szerint továbbra is érdemes foglalkozni a pénznyerő automaták után
képződő bevételek elemzésével, értékelésével, illetve az ezzel kapcsolatos törvények ,
rendeletek módosításával . Mi több, azt gondolom, hogy az általam javasolt módosítás i
irányon túl sokkal átfogóbban, komplexebben érdemes tanulmányozni a szerencsejátékokr a
vonatkozó szabályozást. Ennek során értékelni kell az eddigi ellen őrzések tapasztalatait,
értékelni kell a bevételek alakulását, és persze azt is, hogy a környező országokban hogyan
változott az elmúlt évek során a szerencsejáték-iparral kapcsolatos szabályozás .
Szükségesnek tartom megvizsgálni, hogy mennyiben körültekint ő, ha• tetszik versenyképes
ezekkel összevetésben a magyar törvényi változás .

Mindezek alapján kérem, hogy az alábbi, közérdeklődésre is számot tartó kérdésekre a
Tisztelt Miniszter úr írásban adjon választ :

1 . Miért mond le költségvetés a pénznyerő automaták utáni milliárdos bevételekről?

2 Mit kíván tenni a kormányzat annak érdekében, hogy a lehet ő leghatékonyabban é s
legszigorúbban ellenőrizze a játékok tisztaságát, az üzemeltetett gépek hitelességét, a z
üzemeltetők által az APEH Szerencsejáték Felügyeleti Főosztályához továbbított, a
forgalomra vonatkozó adatok hitelességét, továbbá az üzemben tartott gépek rendeltetésszer ű
engedélyekkel összhangban történő működtetését?

3. Ön szerint megfelelően szabályozott, tisztázott-e, hogy a feketén üzemeltetett gépekke l
szemben kinek a kötelezettsége eljárni?

4. A kellő rálátással bír-e az APEH Szerencsejáték Felügyeleti F őosztálya a kistelepüléseken
üzemeltetett gépekre, illetve azok üzemeltetőire? Nem tartja-e indokoltnak ebbe az
ellenőrzésbe bevonni a kistelepülések jegyzőit illetve a körjegyzőségeket?

5. Miért nem kerültek nyilvánosságra az APEH Szerencsejáték Felügyeleti Főosztályának a
2007. és a 2008 . évre vonatkozó jelentései, illetve van-e további akadálya annak, hogy ez a
legrövidebb időn belül a nyilvánosság számára elérhető legyen a Főosztály honlapján?

6. Indokoltnak tartja-e, hogy sor kerüljön a szerencsejátékról szóló, hatályos szabályozá s
felülvizsgálatára?

7. Kész-e a Pénzügyminisztérium előkészíteni az érintett szereplők bevonásával a szabályozás
felülvizsgálatát?
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Megtisztelő válaszát írásban várom.

Budapest, 2009 . november 13 .

Tisztelettel :

országgyű lési képviselő (SZDSZ)
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