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Dr. Katona Béla Úrnak

az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A IIúzazabály 91-§, v 1-a int a 1.15 .§ bekezd aei alafjárí az alábbi írásbeli kérdést irat 'éztxn dY

Oszkd Péter Pérrrügy Miniszter Úrhoz

„Elengedett, ellenőrizetlen milliárdok a pénznyerő automata bizniszben?”

címmel.

Tisztelt Miniszter Úr!

A tavalyi évben többször szúvátettem a Magyar Országgy űlésben a pénznyerőautomata

játékok játckbevétetei kapcsán keletkező költségvetési bevételeknek az ügyét, és elvellet t

kérdéseket tettem fel a nyerőautomata játékok tisztaságával kapcsolatosan .

A 2414-es kciitscgvctzYs tárgyalásakor az országgyűlés iestavdrta a legalább tíz milliárd forint

plusz adóbevételt generáló javaslatomat, továbbá a vizsgálatokat súrgetö kérdéseimre adot t

Pénaűgyrriintsztériumi válaszok feltúnöen elbeszéltek a probléma ínellett, válaszaikban

kitértek az érciemí ínfonr,ációközléstől .

Emlékezetes, a kőztelevrrió „A Szólás Szabadsága- cím ű műsora tCibb ízben,'2QQ9 novembeer

22-én és 29-én) felhívta a figyelmet a játok-automatákkal kapcsolatos visszaélésekre, illetv e

az ellenőrzés gyenge pontjaíra, az erre hivatott eszközök, és gyakorlat kijátszhatóságára .
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iLfindeleözüen a korábban megfogalmazott irásbcti kérdéaernre uáfasaaf 2009 . z evemlier 24-é n
CYn arról tájékoztatott, hogy az egyébként igen csekély mérté'kú adóemelést már nem bírná el
az fpar*g, az tíaerneltet ők szarvára a mostani ttc 5 eiier is „már vállaltiaxattau terhet jeleni” . Ezt
a 1ttzg,2e~ eti, azóta is k:t .eia kutstt~el t ga v,ui .

Ezzel összefüggésben - és annak okán,, mert a. kormány nevében eddig válaszolók mintha nem
ismernek - szeretnék a Szerencsejáték Fel ílweleti Főosztály 2008 . évi . jelentésébő l néhány
fontosabb, éti beszédes részletett, adatot hosszabban idézni :

„A 2006. év folyamán a szünetefó játéktermek száma és részaránya is csökkent : 2008. januárjába n

szünetelő játéktermek száma még 2 .301 db volt, ami az összes játékterem 12,88 %-át jelentette _

2008, végére a szünetel ő termek száma 1 .441-re csökkent, ami az adott időszak végén, az engedéll-

yel bíró termek 8,76 %-át tette ki . A 2008. januárjában változott meg úgy a jogszabály, hogy ismét

csak 180 napra engedélyezte a játéktermek szüneteltetését, ez hozzájárult az üzemel ő termek
arányának növekedéséhez . Ezt a növekedést a korábbiakhoz képest 90 nappal rövidebb szünetelés i

idő miatt újra üzembe állított termek számának növekedése eredményezte .

Év közben ezek az arányok a természetes piaci mozgások (engedélyezések, leadások,

srüneteKeiések}, a piaci be-, és kilépések miatt kisebb-nagyobb mértékben ingadoztak . 2007-ben

nőtt, zi)oB-ban már csökkent a szünetelő termek száma és részaránya ►s.

A 5áték dd 2015 . évi emeíésértiek hatásaként. a yátéktesmetctiez hantintően vátitcrztrtt pésttsvferc,

automaták száma. 2008-bar} a termet száma 29.251 dtr-ra csQkkerrt, arat 4 %-os csökkeerésnek felet

meg. £t az adat – a esöktter i teremszám ettenére is növekvő 1-es kategóriájú gépek számának

kismérték-ü, 0,9 96-os növekedésének és a rr-es kategóriájú gépek 5,8 %-os csökkenésének az

eredőjeként adódott. Ami két év adataiból nem látszik, az elmúlt négy év során az egyes gépek

aránya 7 %-kaf erősötlött .

Ivzí k ív tseo . napját

q vizsgált év során a piacon m űködő gépek körében 1 %-kal nőtt az I . kategóriás, értelemszer űen

annyival csökkent a U- es gépek részaránya_
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A fenti ábra a hazai pénznyert3 automaták számának és r+-tegüszlásanalr. a változásait mutatja t1s .

P, gépszámok csökkenése mellett MO2i-bais~ a4 ►g egy száz:~ sr{Stt -az ti-és 4cai iájtit gmk száma.

Ám ez az ábra ennél fontosabb dologra Is rámutat : a 2007. év elejém a teljes géppark 2296-tat tették tar'
az egyes typusú gépek, míg a 2O0% . év -végére TnáT 23 'o-át, 'Ez a2 adat Is jelzi, . hogy a szervezők

folytatva a 2005-ben megkezdett racranairzátids programjukat : a nagyobb, a gazdaságosabba n

üzerrrelt Illető terrnekbe csoportosították át gépeiket, Illetve az ü) beszerzés ű gépek nagyobb

hányada volt l-es kategóriájú berendezés .

szQridezői magatartás fő vezérRS e ,lévé gaxdaságsr3ság, a költségek csökkentés-e, azaz a
gazdaságosam üzemeltethető termek játékhely-szára optimakzá1áéa, r'alarrrrrat ezzel együtt a
minciségl kínálat növelése vált . A vázolt ptiae% k,elr¢zet, s a sza i"ivizás y tcsek iésektő'a O' T
szükségszerűen eltérő ónálló gazdaság törvényszerűségek együttes hatásait jól mutatta az
alábbi táblázat .

[-cr ii-a, k]ticgóri>iba sorolt pénznyer ő automaták t5vaafmninn k
eaeg/as oknak zliakuli.a 201 F 2 i

(ntlntalc havi bnnTW bnn Fa °6 W~hS

15.00%

5,00%

6,00%

Elszarilalasra kötelezet ),éta }ate[cbexete11~s jaté alá a ktSias. és ~3}tnzr sa} L00] 2 Ofl W
Se~€}a ; ;ikí

	

.ScS ~i ,

	

,111 . , . . r(t •i ~~}.

	

~ +~ ~.tr . r
2001'

	

2008'

	

2008 változás dl» M. eFL

	

2008 változás %

t r

t 1

EbzJim9)isrn R)rrm.~Elsximdirra l
ktltdwi

1'‘93'99$9!90

liula hiteleit«

	

Tfaa IJaradi Ji~khd}ds

	

)drfL'6cwlee
I

	

YloeB3m
'128"

	

.Fili1.lrc(491t
7wsa

jiNildre.ild Jit
I

Carial

útmáonlóus
L,71Iresr

	

'n'''"jl7difiefyei Jalel,adi
4r•i iliat:n

(d6}

iilikro r21d
(raer

	

ráu) ~4~1

	

6a, ; irL~+ a
állt)

(.yw ro. :nl)
[FRrIbn151Y

	

ha,i i0alp5l

	

tat (Beér lorinQ ~(Eter
(

]ütei5eveitl ~
6.4 itlaga

L ftateEbrlih9 Nrnl{ 90$1 31 -097,77) 10 d2SJW

	

9784 Jp R11307dnanycrd n, .rnwiriG

	

1 T

	

fi

	

z 4

	

J3.S ~+0

	

^63

	

~~

	

f 41

	

5

	

915 `x,"+

	

Srr5%

	

A7,9;y.

	

L45%

AxnRicixáa sorok 2J J50 5R 642 700

I

79 340 200

	

23073 53 0»400 jI27R810W

	

37N-t -I 722303 -1 093

	

){5-, -543%

	

-LOM 503%pirayeri aatampiitc

xasur~ 3:T1Ft Rp fi. ; 072 d@fuTó0tl'

	

.;1-43V 9frStfff~ avrrrl9pr ii'4V 1;‘-‘' - Ti!ti -A.K+-9~

	

a;44, % I,gr%

(Pkaa3670k adPknOml elv003

3

' 10 01/11 16 :28

	

T%/R% NO . 0477 P03



11101 2010 Hit. 16:28 etet +36 1 441 5952 Szesz xőzeoN= Fia
	

Z00arQC5

4 pénznyerő piac játékbevételének és játékadó fizetési kötelezettségének 2[345-ben még csak 22 %-a ,
1 6-baYt 1S %-a, 2l147-ben 27 %-a, ~ben petéig már .Z* t/e-a az i-Cs Kateg YC ái i le7EEieltben
keletkezett.

A szervezők tiszta játékbevétele 2008-ban 94,62 milliárd forint volt, ez közel S %-val 14,95)
magasabb, mint egy évvel korábban, A játékadó befizetési kötelezettségük megközelítette a 39,43
milliárd forintot, ami azonban közel 2 %-val (1,8495) kevesebb lett, mint 2007-ben volt." (Ez a
lényeges adat-pár a költségvetési bevételek alakulása szempontjából!)

„R piac egészét tekintve ez a változás az 1-es kategóriában havi átlagban 763 elszámolt játékhely -
többlet, valamint a tt-es kategóriában regisztrált havi átlagban 1 .378 db-os játékhely-szám csókkenés
eredői. Mindkét kategóriát figyelembe véve ez, éves szinten, havi átlagban, 6'15 etszámott
yít.iktiettyet kevesebbet velem ts n, amii a 264 . é ~ktraz topest 4,47 rrriitiá forirtitns
jatékbeuetel többlet mellett, 737,9 mlffió farira fátékedEr zsfikkenésr eredrrrér~etl :
<kiemelések tőlem. )

A pénznyerő automaták hitelesítésére és ellen őrzésére hivatott szervek - meggyőződésem
szerint - elégtelen gyakorlatát jól mutatja, hegy miközben éves szinten közel százmilliárdo s
nagyságrendű pénzek lbrduhzalc meg a pcnznycrö automata üzletben, addig a gépek
ellenőrzésére hivatott eszköz, az ún . Integrált Ellenőrző Készülék műszaki specifikációja
közel 10 éve, 2000-ben (!) készült . Nincs ebben némi beépitett 'kockázat ?

Továbbá nem szabad elmeímiin amellett a tény mellett, hogy a magyarország i
szerencsejátékot szervező, illetve a pénznyerő-automatákat nagy számban (több százas, illetve
ezres nagyságrendtrsre) üzemeltető cégek hátterében (.néhány kivételtől ultvekintve> jobbára
külföldi., megismerhetetlen tulasd svoai körzet rendelkező, tst't-stuvre jJ legt's, nlyks e egymáste a
kapcsolódó vállalat található.

A Szerencsejáték Felügyelet 2009-re vonatkozó éves jelentése jelen pillanatban még nem
elérhető . Ahhoz azonban, hogy értékelhessük a bevételek alakulását, az ellenőrzések
hatásfokát, a kiszabott büntetések mértékét, illetve a következ ő évre várható tendenciákat, ezt
mihamarabb látni kellene .

A lentiek alapján kérdezem miniszter urat:

1 . A lent említett tényfeltáró ripcttműsarhaxt (MTV - A. Szólás SzabadsAge) nyilvánosságra .
került információk ismeretében milyen intézkedéseket kezderazernyeaeft a tárca vezetése?

2_ Nyilván rendelkezésre állnak már a 2009. évi játékadó bevételre vonatkozó adatok.
Kérdezem, hogy a feldolgozásuk megtörtént-e már .. s ha nem,, mikorra várható ?

4

'10 01/11 16 :28

	

T%/R% NO . 0477

	

PO4



111 01 2010 HL̀ . 16 :28 FAX x-36 I 441 5952 SEQS2 KöZPONTZ BAx
	

2005/00 0

3 . Az APEH keretein belül műfcéidő SzerciicsrJéték Felügyelet tA.Pi 'H lSxererre~ átéé
Felügyeleti Főosztály) 2009 évi jelentése mikor, milyen £ormiban, illetve bel váli k
megismerhetővé? (Amennyiben cr jelcme:'s rrrúr° effiesazí'í, zígy ré_sLerru-e az! eljutlaln i
seiveslcedlékl)

4_ Kérdezem, hagy milyen mélység-1i tatcrkksl rendelkezik x trrrrr ;krt . tertt, vagy ez APEH
Szerencsejáték Felügyeleti F őosztály a eyerőautcmtaták tlevételirreit teeülcti, illetv e
tedepiitéSGipusonicéiltí megoszlásárcíf? (2imennyinen riyen adatokkal' render'rbeznek azt kérem
részemre megkiildeni sLiveskedj k?)

5. Indíttrtt-e átfogó vizsgálatot a kcilte gvetés bevételeit magkarosító csalások ügyében, s ha
nem, miért nem? 0n szerint a fcftátt anomáliák rsmeretébm a helyzettel meg kell Wkülnank?

5. Milyen lépéseket tett illetve kíván remii jövőben tárna az ellenőrzés technikai
elmaradottságának fejlesztése, a ltl éve szaleeár4'(osított mvszexck kijátszhatóság;ástak
elkerülése érdekében?

7. A .Szerencsejátékosok Érdekvédelmi Közhusznrr Szervezete rncgkcreséssel fordult a Legfőbb
ÍJgyésrséghez, és vi7SRlatot kczcicme:nyc~~ett a rrténznyeTÖ autemHták soe,azabályszelrii
rifkcődésének ellenőrzésére és az r:teerncítctők trvikr',nyscgón: kJt r eilóen. _T r'3ríványukzt
2009 december 15-én az ügyészség il ztckcssk.+glsc'sl alt háti sra ~tete a m4iszt iu leoz .
Kérdezem önt, hogy egy hónap clteItéve1 tettei-e ezzel ö ss: efúggésfren br¢rmily= lepet?

8. Milyen módon, ellenőrzési gyakorlat érvényesítésével kíván a Kormány meggyőződni
arról, hogy a csökkenő gépszám miigFitt nem ti fekete zazela&á32,,, az illeg	 lik szerencssjatélc
térhódítása áll?

Megtisztelő válaszát írásban várom.

Budapest, 2010. Jaguar l L

Tieeteleitel :

c+.€zággyíil sl képeL€eelő
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