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Hatástanulmány a játéktermeket, nyerőgépek üzemeltetését és az e-kaszinókat betiltó 

szabályozás várható gazdasági hatásairól 

 

130,5 milliárd forintra tehető az azonnali egyszeri kár, a 10 év alatt keletkező veszteség 

pedig 1.500 milliárd forint, amit a nyerőgép iparág betiltásával elkönyvelhet az állam és 

a vállalkozások – derült ki a Magyar Szerencsejáték Szövetség hatástanulmányából. A 

jelen gazdasági helyzetben, amikor újabb százmilliárdos megszorításokat kell 

bejelenteni, a szakértők szerint a kormány döntése elhibázottnak tűnik.   

 

 

Elkészült az a hatástanulmány, melyet a Magyar Szerencsejáték Szövetség a játéktermeket, 

nyerőgépek üzemeltetését és az e-kaszinókat betiltó szabályozás várható gazdasági hatásairól 

készíttetett szakértőivel. A tanulmány az elmúlt több mint húsz év iparággal kapcsolatos 

költségvetési tételeket veszi alapul, amikor a tiltás napján keletkezett károkat összegzi az 

államnál és a vállalkozásoknál egyaránt. A hatástanulmányban az iparág szakemberei közel 

száz szerencsejáték szervező cég véleményét is alapul vették. 

 

A hatástanulmány az extra adó bevezetése előtti (2011. november 1.) iparági adatokkal 

számol, amikor 22.000 automata működött a piacon. A gépszám az extra adó (500.000. 

forint/hó/gép) miatt 5000 alá csökkent, de a piac a régi szintre épült volna vissza az új 

rendszerben.  A nyerőgép üzemeltetéssel foglalkozó vállalkozások egészen október 1-jéig 

(amikor Lázár János, miniszterelnökségét vezető államtitkára bejelentette a piac betiltását) 

fejlesztettek, beruháztak, alkalmazták szakembereiket, hiszen még minden jogszabályi háttere 

adott volt, hogy átálljanak a szerver alapú üzemeltetésre és a piac régi szintjére épüljön vissza. 

A szerencsejáték törvény október elejéig a szerver alapú pénznyerő automata üzemeltetésre 

adott lehetőséget, mivel egy szerver 10 éves határozott idejű engedéllyel üzemelhetett volna, 

hatástanulmányunk a folyamatosan fennálló bevétel kiesést 10 év távlatában tartalmazza, amit 

összegeztük az egyszer elszenvedett károk nagyságával. 

130,5 milliárd forintra tehető az azonnali egyszeri kár, a 10 év alatt keletkező veszteség 

közel 1.500 milliárd forint.  

Ez az összeg olyan magas, hogy nem lehet elmenni mellette szó nélkül. 

 

Bevezetés 
A 2012. október 2-án betiltott pénznyerő automata üzemeltetés, minden bizonnyal dobogós 

helyet foglalna el magyar gazdaságpolitika 25 éves múltjának tévedéseit értékelve. 

Alábbiakban tényekkel támasztjuk alá, hogy a Magyar Országgyűlés döntése figyelmen kívül 

hagy minden gazdasági és társadalmi racionalizmust, amellett, hogy megkérdőjelezhetővé 

vált, hogy az állampolgárok a jogállamiság alapkövetelményeként alapozhatnak a 

jogbiztonságra és a kiszámíthatóságra. A döntés sértette az Alaptörvény M) cikkében 

foglaltakat: „Magyarország gazdasága az értékteremtő munkán és a vállalkozás szabadságán 

alapszik.” 

 

Hasonló politikai döntések más országokban is születtek már különböző érdekeket vagy 

célokat követve. Az orosz parlament néhány éve betiltotta a pénznyerő automata üzemeltetést, 

de két és fél év éves türelmi időt hagyott az ágazat szereplőinek. Hasonló a helyzet 

Ausztriában, ahol 4 éves átmeneti időszakot követően koncessziós pályázatokkal és a 

települések lakosságszámának függvényében szabályozták újra a piacot. De beszámolhatunk 

államosítási példáról is Kanada esetében, ahol állami monopólium lett a pénznyerő automata 

üzemeltetés, de az állam minden befektetését megtérítette a vállalkozásoknak. Három ország 
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három különböző megoldás, de mindhárom esetben a piac résztvevőinek kiszámítható és 

átlátható irányt vázolt a törvényhozó.  

A fenti példákat tanulmányozva megállapítható, hogy a magyar törvényhozásnak 

bőven volt alternatívája a gyakorlatban is működő újraszabályozásra, mely a tiltással 

egyenértékű. Magyarország viszont egy másik utat választott, amely minden bizonnyal 

mindenfajta hatástanulmány elvégzése nélkül került kidolgozásra, figyelmen kívül hagyva a 

piac működését és a tiltás által okozott károk nagyságát, melyeket az alábbiakban 

számszerűsítünk. 

 

A számok tükrében 
 

A gazdasági károkat és veszteségeket rövid és hosszabb távon egyaránt pontosan be lehet 

határolni az állam és a vállalkozások esetében, lásd az Azonnali veszteségek és a Hosszú távú 

veszteségek fejezetet. Alább számba vesszük az azonnali gazdasági károkat az államnál 

és a vállalkozásoknál a tiltás napjától, valamint a hosszú távú gazdasági károkat az 

állam és a vállalkozások esetében. 

 

AZONNALI VESZTESÉGEK 

 

Gazdasági károk az államnál a tiltás napjától: 

(Munkahelyekkel kapcsolatos számok alsó határértékű becslések) 

(2011. október havi piaci adatokat figyelembe véve) 

 

 

     Játékadó bevétel kiesés november és december hónapban – 5 milliárd forint 

 Az engedéllyel rendelkező pénznyerő automata (4500 darab), valamint az újjáépülő 

piac szerver alapú termináljai november és december hónapban összességében 5 

milliárd forint játékadó bevételt generált volna az államnak. Mindez az idei 

költségvetésbe is be lett tervezve.  

 

Munkanélküli segély az I-es kategória volt munkavállalói esetében – 1,5 milliárd 

forint 

 Az I-es kategóriájú termek esetében játéktermenként legalább 6 munkavállaló érintett. 

A nyitva tartás és a biztonság elvárásait figyelembe véve termenként legalább 6 

alkalmazott foglalkoztatása szükséges. Összesen 5.000 munkavállaló érintett. Ha csak 

150.000 forint bruttó fizetéssel számolunk, akkor munkavállalónként 50. 000 forint 

munkanélküli segélyt kell 3 hónapon keresztül az államnak fizetnie. Ha ehhez 

hozzáadjuk a kapcsolódó járulék kiesést is, akkor 1.5 milliárd forint kár keletkezik. 

 

Munkanélküli segély az II-es kategória volt munkavállalói esetében – 4 milliárd 

forint 

 A II-es kategóriájú termekben legalább 2 munkavállaló elbocsátása vált szükségessé a 

vendéglátóhelyeken. 12.500 vendéglátóhelyen üzemelt automata, az alkalmazottak 

bére átlagosan bruttó 100.000 forint volt. Az I-es kategóriában már felsorolt számokat 

itt is figyelembe véve itt 4 milliárd forint kár keletkezéséről beszélhetünk. 

 

Munkanélküli segély a vállalkozásoknál – 2 milliárd forint 

 1.200 szerencsejáték szervező és legalább 300 beszállító volt érdekelt az automata 

üzemeltetésben. Vállalkozásonként legalább 4 alkalmazott munkahelye szűnt meg, így 

összesen legalább 5.000 munkavállaló érintett. Ide kell sorolni az irodai 
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alkalmazottakat, a szerelőket, az értékesítést és a napi ügymenetek bonyolítását végző 

embereket. Ezek a munkavállalók hosszú évekre visszamenő munkaviszonnyal 

rendelkeztek, így esetükben bruttó 200.000 forintos bérezését vesszük számításunk 

alapjául. 

 

Gazdasági károk a vállalkozóknál a tiltás napjától: 

(2011. október havi piaci adatokat figyelembe véve) 

 

Gazdasági károk a szerencsejáték szervező cégek értékében – 44 milliárd forint 

 Ha megvizsgáljuk a cégek piaci értékét a tiltás és a 2011. évi változások előtt, akkor 

feltételezhetően egy automatára vetítve 2 millió forint nagyságú piaci értéket 

állapíthatunk meg. Ez 22.000 darab automatára vetítve 44 milliárd forint körüli 

összegre rúg. 

 

Termelőeszközök értékvesztése – 16,5 milliárd forint 

 A pénznyerő automata piac termelőeszközei az automaták.  Egy gép átlagos beszerzési 

értéke 1,5 millió forintra tehető. Ezeket az eszközöket 5 évig lehetett használni, majd 

meg kellett őket semmisíteni. 2011. év októberében a piacon 22.000 darab pénznyerő 

automata működött. Az ötszörös adóemelés következtében ez a szám 4000 alá apadt 

2012. szeptemberére, azonban a piac az újjáépülésre készült a szerver alapú 

szabályozás révén. Ha a géppark esetében csupán 2,5 éves átlag életkorral számolunk, 

az értékvesztés akkor is 16,5 milliárd forint. 

 

Beruházások értékvesztése az I-es kategóriájú termeknél – 8 milliárd forint 

 Ha figyelembe vesszük az összes szükséges beruházást és költséget, amely egy I-es 

kategóriájú terem megnyitásához szükséges, akkor 1 millió forint körüli összeget kell 

meghatároznunk automatánként. Ide tartoznak az építészeti és gépészeti átalakítások, a 

belső építészeti kivitelezés, a játékosok kiszolgálásához szükséges összes szolgáltatás 

eszközparkja, valamint a háttér eszközök, amelyek egy terem üzemeltetéshez 

szükségesek. 8.000 darab I-es kategóriájú automata üzemelt a piacon. 

 

Beruházások értékvesztése a II-es kategóriájú termeknél – 2 milliárd forint 

 Ebben az esetben pénznyerő automata üzemeltetéshez szükséges összes eszköz értéket 

kell figyelembe venni. Ilyenek például az elszámoláshoz és szervizeléshez szükséges 

eszközök, személygépkocsik, furgonok és teherautók. 25 darab automatánként kell 

legalább egy munkavállaló, akit fel kell szerelni ezekkel az eszközökkel. Az eszközök 

összes értéke 2 milliárd forint nagyságú lehet. 14.000 darab automata üzemelt a piacon 

a II-es kategóriájú játéktermekben. 

 

Beruházások elvesztése a vállalkozásoknál – 12 milliárd forint 

 1.200 cég foglalkozott szerencsejáték szervezéssel. Irodák, műhelyek és raktárak 

felszerelése természetesen nem tegnap történt, de ennek költségeit ki kellett egyszer 

fizetni. Ha vállalkozásonként átlagosan 10 millió forint értéket határozunk meg, akkor 

átlagot vettünk alapul. 

 

Ingatlanok értékvesztése az I-es kategória esetében – 2,5 milliárd forint 

 Az I-es kategóriás termek tekintetében négyzetméter  alapú megközelítést kell 

alkalmazni. Ezek az ingatlanok általában forgalmas helyen lévő, BC besorolású 

üzlethelyiségek és méreteiket tekintve elég nagyok. Egy automata esetében 5 

négyzetméter területet veszünk figyelembe és ezt 300. 000 forint értékkel árazzuk be 
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négyzetméterenként, akkor 8.000 automata esetében, 12 milliárd forint értékű ingatlan 

értékvesztését kell meghatározni. Átlagosan 20 százalék értékvesztést könyvelhetünk 

el. 

 

Ingatlanok értékvesztése a II-es kategória esetében – 30 milliárd forint 

 A II-es kategóriájú termek tekintetében a vendéglátó ipari egységeket kell figyelembe 

vennünk. Az a feltételezés, hogy a vendéglátóhelyeknek legalább  50 százaléka bezár, 

jóval alatta van a nemsokára tapasztalható szomorú valóságnak, miszerint tízből nyolc 

kocsma nem nyit majd ki a gépek nélkül. De hatástanulmányunk csak a 

vendéglátóegységek felével számol, ebben az esetben pedig 6.000 egység bezárására 

kell számítanunk. Egy bezárt vendéglátóhelyet értékesíteni nem egy egyszerű feladat, 

főleg a jelenlegi gazdasági helyzetben. Vidéki, városi és fővárosi árakat figyelembe 

véve egy ingatlan forgalmi értéke a tiltás előtt 10 millió forint lehetet, a tiltás után 

ezek értéke a felére esett vissza.  

 

Szerverüzemeltető aspiránsok (6-8 cég) azonnali vesztesége – 3 milliárd forint 

 A központi szerver üzemeltetésére pályázó társaságok az előkészítésre, a 

fejlesztésekre és a vizsgáztatás (törvényben meghatározott audit) a legóvatosabb 

becsléseink szerint is 3 milliárd forintot költöttek el.   

 

 

HOSSZÚ TÁVÚ VESZTESÉGEK 

 

Gazdasági károk hosszú távon az állam esetében: évente 70 milliárd 

 

Játékadó kiesés évente – 40 milliárd forint 

 A budapesti és a vidéki termek forgalmát figyelembe véve - a korábbi törvény által 

megteremtett feltételek szerint - az újjáépülő piacon a szerver alapon üzemeltett 

automaták bevétel arányos adójából havonta átlagosan 3,3 milliárd forinttól esik el az 

állam.  

 

Iparűzési adó kiesés évente – 2 milliárd forint 

 

 A fenti forgalmakat figyelembe véve az önkormányzatok is milliárdos bevételtől 

esnek el.  

 

Személyi jövedelemadó és járulékok kiesése évente – 24 milliárd forint 

 A fent felsorolt adatokat figyelembe véve a havi adó és járulék kiesés minimálisan 2 

milliárd forint. 

 

Társasági adó kiesése évente – 1,5 milliárd forint 

 A szervezők automatánként átlagosan 50.000 forint havi nettó eredményt könyveltek 

el. Az egyszerűség kedvéért számoljunk a 10 százalék mértékű társasági adóval, akkor 

pedig ez 1,5 milliárd forint. 

 

MKEH és Kormányhivatalok vesztesége évente – 0,5 milliárd forint 

 Az automaták típusvizsgája és az egyedi hitelesítések, melyek az üzembe helyezéshez 

szükségesek a fenti két szervezet által kerültek kivitelezésre 

 

A NAV SZEF vesztesége – évente 1 milliárd forint 
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 Engedélyezési díj, ellenőrzési díj és attól függetlenül, hogy a szerencsejáték szervező 

adófizetési fegyelme a legjobbak közé tartozott az országban, a SZEF éves szinten 

legalább 0,5 milliárd forint bírságot rótt ki a szervezőkre. 

 

Gazdasági károk a piaci szereplőknél: évente közel 80 milliárd forint  

 

Gazdasági károk a beszállító vállalkozók esetében – 80 milliárd forint évente 

 A beszállítók által elszenvedett bevétel kiesést nehéz megbecsülni. Ide tartoznak az 

étel és ital nagykereskedők (a játékosok számára sok esetben ingyenes étel és 

italfogyasztás volt lehetséges), a takarítók, a könyvelők és a könyvvizsgálók, a reklám 

szolgáltatók, az alkatrész szállítók, a pénznyerő automata gyártók, a gépjármű 

forgalmazók és még hosszasan lehetne sorolni a listát. A kiesett érték itt is eléri a több 

tíz milliárdos szintet, de legalább évente 25 milliárd forintot. 

 

 A munkavállalók veszteségei hatalmas összeget mutatnak, a kiesett jövedelem 

mértéke meghaladhatja, akár az 50 milliárd forintot is. 

 

 A munkavállalók által igénybe vett szolgáltatások kínálói ugyancsak elestek a 

megrendelésektől. Az I-es kategóriában alkalmazott legalább 3.000 hostess havonta 

legalább 25.000 forintot költött el a munkájához nélkülözhetetlen szépészeti 

kezelésekre (fodrász, kozmetikus és műkörmös). Ez azt jelenti, hogy csak ez az ágazat 

1 milliárd forintos kiesést szenved el. Hosszan lehetne sorolni a kapcsolódó 

ágazatokat, legyenek azok a szerencsejáték szervezői tevékenységgel vagy a 

munkavállalók szolgáltatás igényeivel kapcsolatosak. 

 

Gazdasági károk összegzése - a 10 év alatt folyamatosan fennálló veszteség közel 1.500 

milliárd forint 

 

 A fent felsorolt pontok tekintetében nem szabad összetéveszteni az egyszer jelentkező 

és a folyamatosan fennálló károkat és veszteségeket. 

 Ha azt feltételezzük, hogy a szerver alapú pénznyerő automata üzemeltetés 10 éves 

határozott idejű engedéllyel üzemelhetett volna, akkor a kép úgy lehet teljes, ha a 

folyamatosan fennálló bevétel vagy jövedelem kiesést 10 év távlatában számoljuk és 

összegezzük az egyszer elszenvedett károk nagyságával. 

 130,5 milliárd forintra tehető az azonnali egyszeri kár, a 10 év alatt keletkező 

veszteség közel 1.500 milliárd forint. 

 

Társadalmi hatások 

 

Felvirágzik a fekete piac 

 

Kormányzati intézkedésekkel nem lehet a vásárlási szokásokat megváltoztatni. Erre kitűnő 

példa az amerikai alkoholtilalom, ami megmutatta, hogy kényszerintézkedések ellenére is 

megtalálják az emberek azokat a termékeket és szolgáltatásokat, amelyre a pénzüket kívánják 

elkölteni. A lakosságnak a szerencsejátékra fordított pénzösszegei egész Európában a GDP 

bizonyos százalékában meghatározhatók, ez 0,5 százalék alatt marad minden tagállamban; 

Magyarország pedig vitán kívül nem a jóléti társadalmak minta példája.  

 

Nehéz elképzelni azt, hogy a pénznyerő automata szolgáltatásait igénybevevő játékos a tiltás 

napjától otthon ül, tévét néz vagy olvas. Minden bizonnyal alternatívát fog keresni, mert neki 
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ez volt a szórakozása. Aki eddig 20 egységet költött pénznyerő automatára, az meg fogja 

találni a jövőben is a lehetőséget és továbbra is 20 egységet fog erre célra költeni. 

 

A határ közelében élők, külföldön minden szomszédos országban megtalálják a pénznyerő 

automatákat. Ha valaki túl költségesnek tartja az utat, akkor online szerencsejátékot fogja 

választani, valamelyik külföldi szolgáltató internetes oldalán.  

 

A fent felsorolt alternatívák különbözőek, de több közös elem felfedezhető bennük: állami 

adóbevétel nem keletkezik, semmi nem garantálja a játékosok védelmét, a felelős 

játékszervezést. Külföldre vagy egy másik játékos zsebébe vándorol az erre a célra szánt 

jövedelem felhasználása. 

 

A nyilvánosság kizárólag a félkarú rabló szlogent ismeri és az ágazathoz kapcsolódó negatív 

sztereotípiákat. De lássuk a vállalkozások nyereségét és a játék visszafizetési százalékait. Az 

automatába bedobott összegek ugyanis folyamatosan gazdát cserélnek a játékosok között. Az 

egyik nyer, a másik veszít. Az üzemeltető nyeresége egy jutalék, melyet minden start gomb 

nyomása után érvényesít. Ez a százalék a nyeremények és a tétek arányában tükröződik. A 

pénznyerő automaták tekintetében ez a visszafizetési százalék 85 és 95 százalék között 

mozog. 

 

Ha értékeljük más szerencsejátékok visszafizetési százalékait, akkor a következő tényeket 

láthatjuk. A Fogadás 90 százalék fölött, Kenó és a sorsjegy 70 százalék, a lottó 50 százalék. 

Minden játék más és más játékos kört szólít meg. Minden játékos választ magának egy 

játékot, a választásának pedig oka van. A lottó esetében például egy hétig álmodozik a játékos 

a nagy eseményről, amiből utána autót, házat vagy körutazást vehet magának. A pénznyerő 

automatát választó játékos az azonnali élményt keresi. 

 

A tiltás hatásai miatt, biztosan lesznek olyan vállalkozók, akik az illegális üzemeltetést fogják 

választani. Ezt két okból fogják tenni. Először is lesz rá kereslet, másodszor pedig szükség 

lesz a bevételre a vendéglátóegység fenntartásához.  

 

A játékszenvedély betegek 

 

Vannak játékszenvedély betegek, de ténykérdés, hogy a számuk nem haladja meg a népesség 

1 százalékát, míg az alkohol problémával küzdők száma 30 százalék.  

 

A tiltás híre kapcsán számos addiktológus szakember nyilatkozta, hogy szenvedély betegeket 

nem úgy lehet leszoktatni, hogy megtiltunk nekik valamit.  Csak úgy lehet segíteni, ha valós 

megoldás kínálkozik az ő egyedi problémájára. Tudomásul kell vennünk viszont azt a tényt is, 

hogy játékosok voltak, vannak és lesznek. A jogalkotónak inkább a játékos védelmét kellett 

volna még sarkosabban megfogalmazni az állam és a játékos érdekében egyaránt. 

 

Minden bizonnyal vannak olyan játékosok, akik a szegényebb vagy szociálisan rászoruló 

rétegbe sorolhatóak. De, összességében az a törekvés, hogy meg kell védeni Őket saját 

maguktól, minden bizonnyal téves. Ennek a rétegnek egyszerűen már nincs is pénze játékra, 

hiszen a mindennapi megélhetésre is alig tudja a hónap végéig az anyagiakat biztosítani. Aki a 

pénznyerő automata piac valós játékos állományát ismeri, az nyugodtan állíthatja, ebből a 

rétegből minimális játékbevétele képződik az üzemeltetőknek. 

 

Az állam megvéd!? Játssz online és az állami szervezőnél! 
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A pénznyerő iparágból származó játékadó bevételeket a kormány az online szerencsejáték 

(távszerencsejáték) megadóztatásából kívánja pótolni – hangoztatták a tiltás bejelentésekor. 

Súlyos tévedés, hogy az online szerencsejátékból ezek az állami bevételek pótolhatók, hiszen 

nem csupán 35 milliárd forintnyi játékadóról van szó, hanem még ugyanennyi összegről 

egyéb adóbevételek és járulékok címén (mint az fent kifejtettük).  

Nem a magyar székhelyű nyerőgépeket üzemeltető, adót fizető vállalkozások, hanem a 

jelenleg is illegális, ellenőrizetlen online szerencsejáték jelenti az igazi kockázatot azokra a 

játékosokra, akiket a kormány megvédeni szándékozik a tiltással.  

Az online adóztatására egy éve van lehetőség, jelenleg is szabályozva van, csak éppen 

végrehajtva nincs. Az online szerencsejáték ágazat már egy éve növelhette volna a 

költségvetési bevételeket. Az október eleji törvénymódosítás következtében azonban a 

nyerőgép iparág eltörlésével csak hiányzó bevételeket pótolhat majd, nem pedig hozzátesz 

ahhoz a játékadó tételhez, ami a nyerőgépekből befolyna.  

Hangsúlyozzuk: a távszerencsejátékot is szabályozza a törvény, csak senki nem törődik vele. 

Az illegális külföldi online szerencsejáték oldalak nem is reklámozhatnának és 

üzemeltethetnének Magyarországon, mégis megteszik. Nem fizetnek semmilyen járulékot, 

adót az államnak.  

 

 

Távszerencsejátékra többet tegyünk fel? 

 

Ha a kormány a gibraltári és máltai cégek magyarországi működésének legális feltételeit 

megteremti és az adót is képes lesz beszedni, akkor ahhoz, hogy a nyerőgépek által kitermelt 

35 milliárd játékadó bejöjjön kénytelen lesz intenzív játékra buzdítani.  

Ténykérdés ugyanis, hogy a távszerencsejáték adója 20 százalék szemben a szerver alapú 

automatáktól beszedni tervezett 33 százalékos adóval. (Bár a gibraltári cégek munkahelyeket 

nem teremtenek Magyarországon, adókedvezményt máris kaptak.)  

A játékosnak tehát a nyerőgépbe bedobni szánt 100 forintja (33 százalékos adó esetén 100 

forintból 33 forint az államé játékadó címén) helyett már 160 forintot kell a külföldi oldalakon 

(20 százalékos játékadó mellett) elköltenie, hogy ugyanaz az játékadó bevétel keletkezzen. 

Eszerint 60 százalékkal több pénzt kell eljátszani a távszerencsejátékon annak, akit önmagától 

védenek meg. 

 

A kormány ellentmond önmagának 

A pénznyerő automata üzemeltetést betiltó törvény EU-nak küldött magyarázata 

ellentmondásos, hiszen azt írják a notifikációs anyagban, hogy a pénznyerő automaták 

üzemeltetése a családok számára egészségügyi, pszichés, mentális zavarokat okoz, ami az 

egészségügyi és szociális ellátórendszerben jelentős költségvetési kiadásként jelenik meg.  

Az online szerencsejáték a legveszélyesebb, mert a játékosok otthonukban egy bankkártyával 

észrevétlenül játszhatnak el komoly összegeket. Az ilyen oldalakon lévő játékok teljesen 

kontrolálatlanok, ellenőrizhetetlenek, nincsenek bevizsgálva. A kormány álláspontja szerint az 

ilyen jellegű játékok nem ártalmasak a magyar emberekre, csak a magyar cégek által 

forgalmazott, hazai bevizsgáló laboratóriumok által kiadott engedélyekkel üzemeltethetett 

gépek jelentenek veszélyt.  
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Kérdezzük, nem vonatkozik mindez a távszerencsejátékra? Nem vonatkozik mindez az állami 

szerencsejáték szervezőre? 

Az EU szabályai szerint az állam nem hivatkozhat a fenti indokokra, ha Ő is aktív szereplője a 

piacnak. „A tagállam nem hivatkozhat a fogyasztók védelmére és a szerencsejáték-függőség 

terjedésének megakadályozására, amennyiben a tagállam szervezetei a szerencsejátékokban 

való részvételre buzdítják és ösztönzik a fogyasztókat”(Forrás: Európai Bíróság). 

 

Összegzés     

 

Objektívan szemlélve a fenti tényeket és adatokat, a veszteségek listáját, megállapíthatjuk: 

hatástanulmány hiányában a kormány rosszul döntött. A tiltás senkinek nem jó. A játékost 

nem védi semmi, az állam óriási bevételtől esik el, sőt még milliárdokat is köteles fizetni a 

munkanélkülieknek. A piac részvevői is milliárdos károkat szenvednek. Október végével 

1200 magyar vállalkozás megy csődbe, negyvenezer ember veszíti el állását.   

 

A döntés felveti annak rémképét, hogy a társadalom összes rétege nemtől és kortól 

függetlenül azt kérdezheti, melyik lehet majd az az ágazat, amely hasonló sorsra juthat. 

Nagyon nehéz egy ilyen mélyre ható döntést megfordítani és belátni, hogy nem érte el a kellő 

hatást, sőt számos problémát generált, amivel senki nem számolt. 
Amennyiben egy hatályos törvényt, ami mindenkinek szólt és jól is járt vele (játékos, állam, 

szervező, szerveres és gyártók) lehetett 24 óra alatt módosítani, akkor 

a most hatályos törvényt, ami senkinek nem jó, ugyan csak ennyi idő alatt módosítani, vagy 

hatályon kívül lehet helyezni. 

Egy belátó és a hibát beismerő magatartás, sok értéket és emberi sorsokat menthet meg, nem 

utolsó sorban még jól is kommunikálható. 

 

Magyar Szerencsejáték Szövetség 

Budapest, 2012-10-17 

 

 

 

 

 


