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ORSZÁGGYŰLÉSI КÉPVISELtO

Képviselőiiioálló iпdítvám-

2013. évi , . . törvény

A szerencsejáték sz ёгvеzcsről s ólб 1991 . ёvi RXXIV. törvény és а Magyar Fejlesztési
Bankкёszvén'társaságról szóló 2001 évi XX. törvény módosításáról

1. А szerencsejáték szervezésró1 szóló 1991. évi :IV. törvény módosítása

1. §

А szerencsеjáte1 szervezésrŰ l szóló 1991 . óvi XXXIV. töryéпy (а tоyábьÍаkьап^ Szjtv .) 26. §
(3) laekezdése heIуёье а következő rendekеzёs tép:

„() Pénznуerő automata kizárólag játékkaszinóban üzemeltethető. Egv j аtékkaszinó-
egységben kizárólag egv gazdasági társaság üzemeltethet périznуerő automatákat. Egy II.
kategóriájú j tеkkаsz пábaп legféljebb 300 pénzoye г6 automata üzemeltethető .”

2. §

Az Szjty. 27. §-а а következő (13) bekezdéssel egészül ki :

„(13) 500 000 laktэ~sоoként lеgfе ljeЬЬ еgу játékkaszinó üzemeltethet ő azzal, hogy а
fővárosban és Pest m еgуéЬeп együtt legfeljebb öt, Baranya, Fejér, Gy őr-Moson-Sopron ,
Komárom-Esztergom, S оmogу, Tо lna, Vas, Veszprémi és Zala megyében együtt 1egfeijebb
hár©т és Bács-Kiskun, Békős, Borsоd-Abaúj-Zemplén, Csоаgrád, Hаjdú-Bihar, нсvеs, Jász-
Nagуkuti-Szolnok, Nógrád és Szabol сs-Szatmár-Bereg egyéЪen együtt 1egfeliеЬЬ három
játékkaszinó üzemeltethető .”

3. §

Az Szjty . 30. §(2) bekеzдése неlуёЬе а kayetkező rendellcezés 1ёр;

„(2) Az е törvény 16. §-а szerinti sorsolásos játék kivételével а nem го lуаmаtosaп szervezett
svТsalásos játékok nyereménуalapjának l еgalább 55%-át oyеrernények céljára kell forditani .
А гоlуата tosаn szervezett szerencsejátékok esеtеЪет az állami adóhatóság eаgеdélуеzье ti а
nyereményeknek meghatározott id őszakon belüli halmozódását. Nemzetközi együttműködés
kecе tébеn szervezett sorsolásos játékok еsetéьел az а iiа ni adóhatósága nyereményre
fgrdítandv összegek halhiuzódását а közösen kialakított és valamenпyi résztvevő álta l
elfogadott játékszabálуоk szеrint eаgedёlyеzi .”
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2. А Magyаr Fejlesztési Bank Részvény °társaságró szőlő 2001. évi ХХ . törvény
módosítása

4• §

А 1Vlaiуаг ге̂ 1еsztёsi Bank Részуёпу xsaságtól szóló 2001, évi ХХ . törvény 2. mеlléklete az
1 melléklet szerint aосlо шl .

3 . Zárő rendelkeг&&

5. §

Ег а törvény а kihiгdetését ko`vetо napon lép hatályba.
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„MMBF Földgáztárohí Zаftkо~ Мйкоdб Rёsичёnуtагsаsаg.”



ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

А jelen зауаslаt célja, hogy folytassa а szerencsejátékokkal kароsо lаtоs szаbаlуоzаs
szigогftаsаt azzal, hogy kогlаtоzzа аz üzemeltethetd játékkaszinók számát 6 а játék ft~ggősé g
kialakulása szempontjából' az. egyik legveszélyesebbnek tartott szerencsejáték fа̂ tаьоz, а
рёnznус rо аutоrnаtаkоn űzhető jálékоkhоz való hozzáférést .

Az МFВ Zrt . гёszуёnу adásvételi szёгz .МёЁt . írt alá аz MМBF Földgáztároló Zártkörűen
1lu'ködő Rёszуёny többségi tulajdoni részesedése tekintetében . Erre tekintette t
аtvёzеtёsтс kerül аtörvényben az ügylet zárásáhоz szükséges jogi aktus .:

RÉSZLETES INВОКО LАS

аz I. §-hоz

А javaslat §-a =ghаtатоzzа az egy kategóriájú játékkaszinóban üzeineltethetö
рёnznуего automaták maximális szаmаt.

а 2. §-hoz

А javaslat 2. §-а а lakosságszám függvényében határozza meg az üzemeltethetd ^аtёkkаszinоk
számát . А javaslat figyelemmel а nёрsürаsёg földrajzi változására is – а stаtisztikа i се lгг
tcrüleli cgy.5égek nómenklatúrájúnak (NUTSj létrehozásáról sхб lб 2003 . таfw 26- i
1059r`2003,'ЕК еигораi parlamenti tатdюs i mm1dd 1 . sz. rnellékletёЬen meghatározott
három оrszаgгёszm, „1(ёzёр-Маgуагоrszаgrа”, а „ Оunаntffiга” 6 аг „A1;fö1d és Észak” nevű
оrszаgгёszrе ktlюn-kй lёn is maximalizálja az iizemeltethetőjátékkaszinók számát .

а §-hoz

А szerencsejáték szervezésérő l szóló törvény módosításával elhárult а jogszabályi akadály ,
így Маgущогszаg számára is lсhе tоуё válta részvétel а nemzetközi együttműködés kегсtёbеn
tёгtёйо szсгеnсsё lаtёkоk szervezésében. А kёzхеn~W сlо európai országok szabályozása а
sorsolásos ,játéktik nуёгmёnуёkге fordítandó ёsszоgёnёk halmozódására vonatkozóan
kiilönböző, igy а Hazai szabályozás is eltérő . А közös játékszаbálуоk kialakításának
1еhеtёsёgё оё I^ аъоl és azok alkalmazhatóságának szempontjából a javaslat egy kell ően
rugalmas megoldást kínál .

а 4. §-Ь«

Az МРВ Zrt. rёszуёnу adásvételi szerződést irt alá az ММВР Földgáztároló Zагtkогйсn
Működő Részvéri}társaság többségi tulajeioni részesedése tekintetében.. Az ügylet zárása miat t
sziikséges а 2. sz . mс llёldd módosítása, amely meghatározza, hogy az МРВ Zrt.. mlу
gazdasági társaságokban rendelkezhet tulajdoni részesedéssel .

az 5. §-hoz

lё.рtс tё rendelkezést t artalmaz .
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Kővér Lász1$ úr,
Országgyűlés elпбke részére

Неlуьеп

Tisztelt E1nók Úr!

Мagyarország Alaptörveпve 6. cikk (1) bekezdése alapján mellékelten Ьenyú}tom
sгеreпcsejáték szerуezéséról szóló 1991 . &I-W(1Y. tótvény és а Magyar Fеjlesztés i
Bапk Részуёпуtársaságr6l szóló 2001 . évi XX. tótvény módosításáról" szóló
tSrvényjaуаslatot .

Budapest, 2013 . december „

Balla György

	

Aradszki András
Р idesz —Magyar Рolgári Szövetség

	

Kereszténydemokrata Néppárt
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Előterjesztői csatlakozás törvényjavaslathoz

Kövér László
az Országgyűlés elnöke
részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

dr. Aradszki András a Kereszténydemokrata Néppárt képviselőcsoportjának tagja T/13291 .
szám alatt, „A szerencsejáték szervezésró7 szóló 1991 . évi XXXIY. törvény és a Magyar
Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról” címmel
törvényjavaslatot nyújtott be 2013 . december 8-án.

Ezúton szeretném jelezni, hogy dr. Aradszki Andrásnak - mint a javaslat előterjesztőjének
hozzájárulásával – el ő terjesztőként kívánok csatlakozni a fenti indítványhoz .

Kérem az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételét .

Budapest, 2013 . december 9 .

Tisztelettel :

'Balla György
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség
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