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Tisztelt Elnök Úr !

„Miért nem érdekli az államot a pénznyerő automatákból származó bevétel, illetve hová
tűntek és kinél landoltak a pénznyer ő automatákból származó milliárdok?"címmel, a Ház-

szabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtani Dr . Orbán Viktor Miniszterelnök úrhoz .
Kérdésemre a választ írásban kérem !

Tisztelt Miniszterelnök Úr !

A közelmúltban gyakran hallhattunk a híradásokban a játéktermek illetve a pénznyer ő automaták körüli rendőri intézkedésekről, ez is indokolja, hogy ezen a területen is jelentős változtatásokra van szükség a hatósági ellen őrzés, valamint a törvényhozás terén is . Sajnos a jelenlegi rendszer alkalmat ad arra, hogy a játékosok által bedobott összegeket az üzemeltető akár
mindennap meg tudja nézni, ezt a saját maga eszközeivel befolyásolhatja úgy, hogy a különböző hatóságok abban a hitben vannak, hogy az általa bevallott forgalmi adatok a valóságo t
tükrözik . Az üzemeltető ugyanakkor rendelkezik olyan eszközökkel, amelyek a pénznyer ő
automata teljes könyvelését, valamint forgalmát úgy tudja alakítani, hogy a játékosok által
bedobott havi forgalom csak őt illesse meg, ezáltal kárt okoz az államnak .
Becslések szerint ezzel az adócsalással és megtévesztéssel mintegy 200 és 400 milliárdos haszonhoz tud jutni egy bizonyos érdekcsoport évente, illetve ennyit tüntetnek el az adóhivatal ok és az állam el ől.
Néhány adat: Az I . kategóriájú játék automaták 1991-t őt- 2008-ig terjedő időszakban akár
1 .500.000-Ft-tól-3 .000.000-Ft-ig terjedő havi forgalmat eredményeztek gépenként . Ebből az
államnak járó adó csak 5% volt . A II. kategóriájú gépek 800 .000-Ft-tól-1 .500.000-Ft-ig terjedő havi forgalmat bonyolítottak le . Ebből szintén csak 5% volt az államnak befolyó adó .
Arra nincs ésszer ű magyarázat, akár a Pénzügyminisztérium, akár a Szerencsejáték Felügyele t
részéről, hogy miért nem érdekelte az államot az, hogy milyen valóságos forgalmat produká l
a szektor. Feltételezhet ően több ezermilliárdos adókiesése keletkezett a Magyar Köztársasá g
költségvetésének éveken át.
Joggal merül fel a kérdés, miért nem érdekli az államot a pénznyer ő automatákból származ ó
adó milliárdok sorsa. Ha az ellenőrzés és a különböző hatóságok hatékonyak lettek volna ,
akkor az üzemeltet ők nem vették volna maguknak a bátorságot, hogy különböz ő szoftverha-

misítók által vásárolt eszközökkel manipulálják a játék tisztaságát, ez által jelent ős kárt okozva az államnak.
Ki kell vizsgálni, kik és hogyan felügyelték éveken át ezt a területet a Pénzügyminisztériumban, a Szerencsejáték Felügyeletnél, valamint az Országos Mérésügyi hatóságnál .
Álláspontom szerint csak hatékony és átlátható Szerencsejáték Felügyelet tudja ellátni a játé kosok jogainak képviseletét és biztosítani a milliárdos bevételek költségvetésbe történ ő éves
befizetését. Meg kell válni azoktól a vezet őktől, akik éveken át részesei voltak a kialakul t
helyzetnek és az érdekelt lobbi csoport befolyása alá kerültek .
Tisztelt Miniszterelnök Úr !
Kérem, szíveskedjen az általam vázolt helyzetet áttekinteni és ezen belül megvizsgálni anna k
lehetőségét, hogy nem célszerű-e az I. kategóriába tartozó pénznyerő automaták esetében
plusz adót kiróni, mivel ezek a játéktermek 24 órás nyitva tartásban üzemelnek, így nagyob b
bevételhez jutnak.
Szükséges-e felel ősségre vonni azokat a vezetőket, akik a területnek mindenkori gazdái voltak, tekintettel arra, hogy az ő hanyagságuk miatt is alakulhatott ki az a folyamat, amely odavezetett, hogy az üzemeltetők saját kényük szerint alakították vagy alakíttatták ki a szabályokat, az ellenőrzési mechanizmusokat, teret engedve ezzel különböző lobbi csoportok uralmának.
Tervezi-e a tárca a pénznyerő automaták esetében is az on-line rendszer bevezetését, amel y
folyamatosan figyeli és követi a játékgépek pénzügyi forgalmát ?
A kártyajátékok szabályozásának újragondolását tervezi-e a tárca, tekintettel arra, hogy a jelenlegi szabályozás kizárólag a kaszinók érdekeit képviseli . Célszerű olyan módosítás kidolgozása, amely valóságos versenyhelyzetet teremt a piaci résztvev őknek.
Várható-e az internetes szerencsejátékokra vonatkozó szabály kidolgozása ?

Várom Miniszterelnök Úr megtisztel ő válaszát.
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