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Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 46/1994. (IX.30.) OGY határozat 94 . § (1) bekezdése
alapján „Az adózást érint ő egyes törvények módosításáról” szóló T/7028. számú
törvényjavaslathoz a Gazdasági és informatikai bizottság az alább i

m ó d o s í t ó j a v a s l a t o t

terjeszti elő :

1 . A törvényjavaslat 7 . § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

(2) Az Szjtv. 13/A. § (3) bekezdése helyébe a következ ő rendelkez[d]és lép :

„(3) A (2) bekezdés szerintigazdasági társaság által üzemeltetésre kerül ő központi szervert
informatikai biztonsági és zártsági szempontból, továbbá a rendszerben a központi szerver álta l
futtatott játékprogramokat a jogszabályoknak való megfelelőségi szempontjából auditálni kell .
Az auditról kiállított tanúsítvány nem ruházható át .Az auditálást abban az esetben kel l
megújítani, ha a technikai eszközökben, a technológiában, vagy informatikai vagy biztonság i
környezetben, vagy alkalmazásban jelent ős változás áll be . A rendszer vizsgálatára és
auditálására kizárólag az a szervezet jogosult, amely :

a) az aláírás-létrehozó eszközök és egyéb elektronikus aláírási termékek tanúsítására kijelöl t
és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság nyilvántartásába bejegyzett szervezet ,

b) legalább 8 éves tapasztalattal rendelkezik az elektronikus aláírás tanúsítás területén, é s
c) szaktudással rendelkezik az alábbi területek mindegyikén :

ca) véletlenszám-generátoro k

cb) informatikai biztonság tanúsítása és értékelése ,
cc) aláírás létrehozó eszközök,

cd) aláírás létrehozó eszközön az aláírás-létrehozó adat elhelyezése ,
ce) aláírás-létrehozó és ellenőrző alkalmazások,

elektronikus archiválás szolgáltatás . ”

2. A törvényjavaslat 8 . §-a az alábbiak szerint változik :

„[8]9. § Az Szjtv. a következő 13/E. §-sal egészül ki :



„13/E. § (1) A központi szerver üzemeltető és a helyhez kötött szerver alapú pénznyerő
automata üzemeltet ője, illetve a központi szerver üzemeltető és a nem helyhez kötött szerver
alapú pénznyerő rendszer üzemeltetője kizárólag — legalább egy évre szóló — határozott
időtartamú csatlakozási szerződést köthet, a szerződés érvényességéhez annak írásba foglalás a
szükséges . [A] Ha a csatlakozási szerződést két évet meghaladó határozott id őtartamra kötik, úgy
a két év lejárta utánbármely fél,	 az adott naptári év végére szóló legalább hat hónapos[ — illetve
a szerződésben meghatározott, ennél rövidebb —] felmondási id ő alkalmazásával indokolás
nélkül felmondhatja (rendes felmondás) .

(2) A központi szerver üzemeltető az engedély érvényességi idő tartama alatt egyidejű leg

[a) ]helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automatákat üzemeltető központi szerver esetén
legalább 1000 helyhez kötött szerver alapú pénznyer ő automata üzemeltetésére vonatkozó ,
legalább egy éves időtartamra szóló csatlakozási szerz ődéssel és legfeljebb 1[012 000 helyhe z
kö[z]tött szerver alapú pénznyerő automata üzemeltetésére vonatkozó csatlakozás i
szerződéssel[,] rendelkezhet .

[b) nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerő rendszert üzemeltető központi szerver
esetén legalább egy, egyidej űleg 1000 játékos kiszolgálására alkalmas nem helyhez kötöt t
szerver alapú pénznyer ő rendszer üzemeltetésére vonatkozó, legalább egy éves id őtartamra
szóló csatlakozási szerződéssel és legfeljebb 12 000 játékos egyidej ű kiszolgálását biztosító
csatlakozási szerződéssel ,
rendelkezhet. A helyhez kötött szerver alapú pénznyer ő automatát és nem helyhez kötött
szerver alapú pénznyerő rendszert egyidejű leg üzemeltető központi szerver esetén az a) é s
b) pontoknak való megfelelést külön-külön kell biztosítani .] ”

INDOKOLÁS

1. ponthoz : A módosítás részben szövegpontosítást tartalmaz, részben rögzíti, hogy az auditró l
készült tanúsítványt nem lehet átruházni .
2. ponthoz: A módosítás célja, hogy : elkerülje azt, hogy egyetlen szereplő hosszú időtartamú
határozott idejű csatlakozási szerződéssel quasi monopol helyzetre tegyen szert . Azonban az eredeti
javaslatban szerepl ő 6 hónapos felmondási idő önmagában történő alkalmazása gyakorlatilag
feloldja a határozott idejű csatlakozási szerz ődés elő írásának értelmét, ezért mindkét oldal érdekei t
szem elő tt tartva került megfogalmazásra, hogy a kettő évet meghaladó határozott idej ű csatlakozási
szerződést — függetlenül annak időtartamától kettő év után bármelyik fél indokolás nélkül — a
kiszámíthatóság érdekében — az adott év végére szóló, legalább hat hónapos felmondási határidővel
— felmondhatja. A szerződésben a felek meghatározható rövidebb felmondási idő lehetővé tétele tú l
bizonytalan — és kiszolgáltatott — helyzetet eredményezhet mind a szerver üzemeltető , mind a
játékszervező oldalán . Az eredeti javaslat (2) bekezdésének b) pontjában foglalt korlátozás nem
egyeztethető össze a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyer ő rendszer működésével . Ezen
játékforma tekintetében ugyanis sem a szervezőnek, sem a szerver üzemeltet őnek nincs konkré t
ráhatása az adott rendszerben regisztráló játékosok számára . A fentieken túl az ezen pontban
szereplő — 12.000-es — fels ő határ a helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automaták esetében
indokolt .

Budapest, 2012 . május 24 .
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