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Zárószavazás elő tti módosító javaslat

Kövér László úr,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

T/4049/

Tisztelt Elnök űr !

„Az államháztartás stabilitását elősegítő egyes adótörvények módosításáról” szóló T/4049 .

számú törvényjavaslat T/4049/11. számú egységes javaslatához (a továbbiakban : egységes
javaslat) – a Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése és 107 . §-ának (1) bekezdése alapján a
következő

zárószavazás el őtti módosító javaslato t

terjesztem elő :

1 . Az egységes javaslat 17 .§-át megelőző cím a következők szerint változik:

„2. A szerencsejáték[ról] szervezésérő l szóló 1991 . évi XXXIV. törvény módosítása

2. Az egységes javaslat a 2. alcímet követően a következő 17–25. §-okkal egészül ki, az ezt
követő §-ok számozása értelemszerűen	 változik:

„17. § A szerencsejáték szervezésérő l szóló 1991 .évi XXXIV. törvény (a továbbiakban :
Szjtv .) 1 . §-a az alábbi új (5a) bekezdéssel egészül ki :

„(5a) Ha az állami adóhatóság _megállapítja, hogy internetes oldalon az állami adóhatósá g
engedélye nélkül szerveznek szerencsejátékot,

a) az internetes oldalhoz való hozzáférésben közvetítő szolgáltatóként résztvevő
elektronikus hírközlési szolgáltatót erről tájékoztatja, és egyidej űleg felhívja a szolgáltatót
arra, hogy hálózatában tegye hozzáférhetetlenné a szerencsejátékban való részvételr e
vonatkozó ajánlatot, valamin t

b) erről és a szervező által tétfizetés érdekében megjelölt pénzforgalmi számláró l
tájékoztatja aj,énzügyi intézményt, illetve egyidej űleg felhívja a pénzforgalmi szolgáltatót
arra, hogy az érintett pénzforgalmi számláról és pénzforgalmi számlára átutalás, beszedés,
egyéb fizetési megbízás, művelet teljesítésében a – legfeljebb 90 napos - tilalom feloldásái g
ne működjön közre .”



18 . (1) Az Szjtv. 2. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép :

„(1) Liberalizált tevékenység az 1 . §(3j bekezdésénekajpontjában meghatározott
tevékenységek közül a 16 . §-ban valamint az 1 . § (3) bekezdésénekb) és d)pontjában
meghatározott tevékenység, továbbá az 1 . § (3) bekezdéséneke)pontjában meghatározott
tevékenységek közül a hírközl ő eszköz és rendszer útján szervezett	 lóversenyfogadás é s
kártyajátékok nyújtása (a továbbiakban együtt: távszerencsejáték) .”

(2) Az Szjtv . 2 . §-a az alábbi új (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Távszerencsejáték szolgáltatás nyújtásához az állami adóhatóság engedély e
szükséges . A távszerencsejáték szolgáltatásokra e törvény hatálya abban az esetben terjed ki,
ha

a) a távszerencsejátékot Magyarország területén szervezik, vagy

b) a szolgáltatás igénybe vevője Magyarország területén vesz részt a távszerencsejátékban,
vagy

c) a szolgáltatás Magyarország területén lév ő igénybe vevők felé irányul, különösen olyan
esetekben, amikor a szolgáltatás magyarul hozzáférhet ő , vagy azt Magyarország területé n
reklámozzák . ”

(3) Az Szjtv. 2. § (4) bekezdésb)pontfa helyébe az alábbi rendelkezés lép :

[(4)Nemadhatómeg az engedély,haj

„b)a kérelmező, illető leg vezető tisztségviselője, vagy a szavazatok legalább 25%-ával
rendelkező tagfa a székhelye vagy lakóhelye szerinti állam joga alapján büntetett előéletű,
illető leg jogerős bírósági ítéletben megállapított, a jogi személlyel szemben alkalmazható
büntetőjogi intézkedésekről szóló törvény szerinti tevékenyséfi korlátozása alatt áll, ”

(4) Az Szjtv. 2 . § (4) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép :

[(:4_)	 Nemadhatómeg az engedély,hal

„d) a kérelmező , illető leg vezető tisztségviselője, vagy a szavazatok legalább 25%-ával
rendelkező tagja a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül a székhelye, vagy lakóhelye
szerinti állam joga alapján tiltott szerencsejáték szervez ő tevékenységet folytatott, vagya
kérelmező vezető tisztségviselője, vagy a szavazatok legalább 25%-ával rendelkező tagfa
olyan gazdálkodó szervezetben volt vezető tisztségviselő, vagy a szavazatok legalább 25% -
ával rendelkező tag, amely a vezető tisztségviselő i vagy tagsági jogviszonyának fennállása
alatt,	 a kérelem benyújtását megel őző 5 éven belül tiltott 	 szerencsejáték szervez ő
tevékenységet folytatott, és a tiltott szerencsejáték szervező tevékenység folytatását jogerős
közigazgatási vagy szabálysértési határozat, illetve bírósági ítélet állapította meg, ”

(5) Az Szjtv. 2 . § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép :
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„(5) Az állami adóhatóság az engedély iránti kérelmet elutasítja, ha a kérelmez ővel, illetve
vezető tisztségviselőiével, vagy a szavazatok legalább 25%-ával rendelkez ő tagiával szemben
a székhelye, vagy lakóhelye szerinti állam adóhatósága a kérelem benyújtását megel őző 5
éven belül jogerősen 2 millió forintot meghaladó adóbírságot vagy mulasztási bírságot szabott
ki, vagy a kérelem benyújtását megelőző 1 éven belül a kérelmezőnek, illetve vezető
tisztségviselőiének vagy a szavazatok legalább 25%-ával rendelkez ő tagfának a székhelye,
vagy lakóhelye szerinti államban 2 millió forintot meghaladó 30 napon túli köztartozása vag y
adótartozása volt. ”

(6) Az Szjtv . 2 . §-a a következ ő új (8) bekezdéssel egészül ki :

„(8) A szerencsejáték-szervező a (4) bekezdés 122 és d} pontjaiban és az (5) bekezdésbe n
meghatározott személyi megfelelős gének folyamatosan fenn kell állnia, ennek érdekében az t
a szervez ő évente igazolni köteles, az állami adóhatóság pedig a személyi megfelel őség
meglétét köteles ellenőrizni . ”

19. § Az Szjtv . 7/A. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép :

„(4) Az állami adóhatóság a távszerencsejáték engedélyezése iránti kérelem elbírálásáró l
három hónapon, egyéb szerencsejáték	 szervezésének engedélyezése 	 iránti	 kérelem
elbírálásáról két hónapon, játékautomata nyilvántartásba vételér ől pedig tizenöt napon belül
dönt . E törvény hatálya alá tartozó hatósági engedélyezési, ellenőrzési és bírságolás i
eljárások megindítása az ügyfél erről szóló értesítésének mellőzésével történik. A határozott
időtartamra szóló engedély lejárati időpontja előtt ugyanarra a tevékenységre vonatkozó ú '
engedélykérelem legfeljebb az engedély lejárata el ő tt 100 nappal benyújtható . ”

20. § Az Szjtv . 10 . § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép :

„(1) Az állami adóhatóság a szerencsejátékból származó nyeremények, játékosokat
megillető egyéb kifizetések, illetve szerencsejáték ügyben kiszabott bírság fedezetének
biztosítása céljából biztosítékot írhat elő . A biztosíték letételének, vagy a (2) bekezdésbe n
foglaltak elmulasztása az engedély visszavonásával jár.”

21. § (1) Az Szjtv . 12 . § (3) bekezdés ) helyébe az alábbi rendelkezés lép :

[(3)A bírság ]

„b)100 ezer forinttól 10 millió forintig terjedhet az 1 . § (6) bekezdésébe, a 9 . § (2)
bekezddésébe a 11 . $ (8 (10) bekezdéseibe, a 17 . $ (3}—(4) bekezdéseibe, a26 . (2), (4), (7) ,
(12), (13), (20, bekezdéseibe, a 26/B . § (5) bekezdésébe, a 27 . § (9) és (11) bekezdéseibe,a
29/A . (3) bekezdésé)e, 298. $ (2).,I5 = 8) bekezdéseibe, valamint a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzésérő l és megakadályozásáról szóló törvény, továbbá az
egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos
feladatok végrehajtásáról szóló, a miniszter által kiadott rendelet rendelkezéseibe,”

(2) Az Szjtv . 12 . § (3) bekezdés d)pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép :

j(3) A bírság]

„d)500 ezer forinttól 100 millió forintig terjedhet az I . § (4)–(5) bekezdésébe, a 2 . § (2) és
(7) bekezdéseibe, a 26. § (3) bekezdésébe, 29/B . § (3j bekezdésébe, 29/C. § (1)—(7), (9 )
bekezdésébe és a 30 .§_(1)bekezdésébe ütköz ő tevékenység vagy mulasztás esetén.”

22.E (11 Az Szjtv . 13 . (1) bekezdés e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép :
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f(1) A szerencsejáték-szervező engedélyét az állami adóhatósom legfeljebb 3 éves
időtartamra vagy az akadályok elhárulásáig felfüggesztheti, ha a szerencsejáték-szervez ő]

„e)az állami adóhatóságfelhívása, illetve hatósági intézkedése ellenére a jogszabálysért ő
állapotot nem szünteti meg, ”

(2) Az Szjtv. 13 . & (2) bekezdésa)pontja az alábbiak szerint módosul :

r(2) Azállami adóhatóság a szerencsejáték-szervezőt, annak vezetőit vagy vezető
tisztségviselőit a szerencsejáték-szervező tevékenységtől legfeljebb 5 éves időtartamra,
mohatározott feltétel bekövetkezéséig vagy akár véglegesen is eltilthatja, ha j

„a)a szerencsejáték-szervező az állami adóhatóság ismételt felhívása, illetve hatóság i
intézkedése ellenére a jogszabálysért ő állapotot nem szünteti meg, ”

(3) Az Szjtv. 13 . & (3) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(3) Az állami adóhatóság a játékkaszinó, az elektronikus kaszinó és a kártyaterem
működtetőjével, valamint a távszerencsejátékok közül a kártyajátékok szervez őj ével szemben
apénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
törvényben foglalt rendelkezések megsértése esetén e §-ban meghatározott intézkedést
alkalmazhat . ”

(4) Az Szjtv. 13 . §-a az alábbi új (7) bekezdéssel egészül ki:

„(13) Ha a szerencsejáték-szervező a személyi megfelelőség meghosszabbítása iránt i
kötelezettségénekjogszabályban meghatározott határid őben nem tesz eleget, vagy személyi
megfelelősége nem áll fenn, az állami adóhatóság a szerencsejáték-szervező részére kiállított
engedélyek érvénytelenségét és a szerencsejáték-szervez ői tevékenység megszűnését
megállapítja . Az állami adóhatóság a szerencsejáték-szervező i tevékenység megszűnéséig
benyújtott engedély iránti kérelmek alapján indult eljárásokat megszünteti . A személyi
megfelelőség hivatalból indult vizsgálata esetében a 2 . § (4) bekezdésének d) pontjában ésa
2 .	 &	 (5)	 bekezdésében meghatározott	 időtartamokat az eljárás	 hivatalból	 történő
megindításától kell számítani .”,

23 . & (1) Az Szjtv. 26. §-a a következő új (la) bekezdéssel egészül ki :

„(1 a) Szerver alapú pénznyerő automatának minősül az a pénznyerő automata, amely az
internet mint távközlési rendszer felhasználásával működtetett szerver alapú rendszerben
üzemeltethető, és melynek játékprogramja a központi szerverenegyzárt, ellenőrzött
rendszeren működik, a hozzá csatlakoztatott gépek (műszaki egységek)	 pedig	 a
játékteremben, játékkaszinóban találhatók.”

(2) Az Szjtv. 26 . _§:a a következő új (22)-424) bekezdésekkel egészül ki :

„(22) Az I . kategóriába tartozó játékteremben és a II . kategóriába tartozó játékteremben—
az (51 bekezdésben foglalt korlátozás figyelembe vételével - kizárólag szerver alap ú
pénznyerő automata üzemeltethető .

(23) Az elektronikus kaszinóban szerver alapú pénznyerő automata is üzemeltethető . Az
elektronikus kaszinóban üzemeltetett pénznyerő automata ellenőrző készülékét abban az
esetben is online kapcsolati módon a szerver alapú pénznyerő automatákat üzemeltet ő
szerverhez kell csatlakoztatni, ha a pénznyerő automata nem minősül szerver alapú pénznyerő
automatának.
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(24) Szerver alapú pénznyerő automatákat üzemeltető szerver működtetésére – aze
törvényben és külön jogszabályban a pénznyerő automata üzemeltetésére el ő írt feltételek
teljesítésén túl – engedély annak a Magyarországon bejezett székhellyel, legalább 50 millió
forint jegyzett tőkével, magyar állampolgár vezető tisztségviselővel rendelkező gazdaság i
társaságnak adható, amelynek tagja (részvényesela kérelem benyújtását megel őzően legalább
10 éven át Magyarországon szerencsejáték szervezésével foglalkozott és egyébként megfele l
az e törvényben elő írt feltételeknek."

24. § Az Szjtv . az alábbi új 29/C . §-sal és azt megelőzően a következő címmel egészül ki :

„Távszerencsejátékok

29/C. § (1) Távszerencsejátékot szervező gazdasági társaságnak valamely EGT-állam
területén székhellyel és legalább 200 millió forintnak megfelelő összegű jegyzett tőkévelkel l
rendelkeznie .

(2)	 A	 szervezőnek igazolnia	 kell, hogy a külön 'ogszabályban meghatározott
szerencsejáték szervezői gyakorlattal rendelkezik, vagy ennek hiányában az állam i
adóhatóság által a külön jogszabályban foglaltak alapján megállapított, magasabb összeg ű
biztosítékot kell nyújtania.

(3) Ha a szervez ő Magyarország területén nem rendelkezik székhellyel, a szervez őnek
olyan belföldi lakóhellyel vagy székhellyel rendelkez ő képviselőt kell meghatalmaznia, akia
cég nevében a hatóságok el őtt eljárni jogosult és egyben a szervező kézbesítési
megbízottjának is minősül . Ha a szervező nem rendelkezik Magyarországon belföld i
fiókteleppel, akkor az adóügyekkel kapcsolatban köteles az adózás rendjér ő l szóló törvény 9 .
§-a szerinti pénzügyi képviselő t megbízni . Az e bekezdés szerinti képviseletet — a külön
jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése estén — ugyanazon személy is elláthatja .

f4) A szervező köteles akkreditált ellenőrző testület által bevizsgált játékrendszert és üzleti
rendszert alkalmazni . Az állami adóhatóság_ az engedély érvényessége alatt bármiko r
elrendelheti, hogy a szervező a rendszer további tesztelését, ellenőrzését és tanúsítását
végezze el .

(5) Távszerencsejáték szervezése esetén az adat feldolgozására és tárolására szolgáló
eszközöket (szerver) EGT-államban kell elhelyezni . A szervezőnek a távszerencsejáték
szolgáltatás igénybevételével összefüggő adatok tárolását Magyarország területén található
adattárolásra szolgáló eszközön is biztosítania kell . A tárolt adatoknak ki kell terjednie
különösen az ügyfél-regisztrációra, a1átékosi számla finanszírozásának részleteire, a játékos i
számla egyenlegének alakulására, a játékmenettel kapcsolatos adatokra és tranzakciókra .

(6) A szervezőnek akadálymentes hozzáférést kell biztosítania az állami adóhatósá g
részére a szerveren és az (5) bekezdésben megjelölt tárolóeszközön tárolt adatokhoz és ennek
érdekében biztosítania kell a megfelelő eszközöket és az adatok biztonságát garantáló
szoftvert. A hozzáférésnek lehetővé kell tennie az adatok olvasását, másolását és a kimásol t
adatok feldolgozását.

(7) A szervezőnek biztosítani kell a tárolt és hozzáférhetővé tett adatok biztonságát, az
adatokat az adómegállapításhoz való jog elévüléséig meg kellőriznie .

(8Lz állami adóhatóság jóváhagyhatja, hogy az (5) bekezdésben meghatározott
adattárolására szolgáló eszköz ne kerüljön Magyarország területén elhelyezésre, ha a z
adatfeldolgozására és tárolására szolgáló eszköz (szerver) elhelyezése szerinti EGT-álla m
valamely állami adóhatóság felügyeli a szervező szerencsejáték szervező i tevékenységét é s
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ezen felügyelő hatóság megállapodással rendelkezik az állami adóhatósággal a szervez ő ezen
országban végzett szerencsejáték szervezői tevékenyséfinek felügyeletére vonatkozóan .

(9) A szervező köteles	 a	 szerencsejáték-szervező i	 tevékenységéről havonta,	 a
tárgyhónapot követő hónap 20 . napjáig elszámolást, jelentést készíteni és azt elektronikus
.úton az állami adóhatóság részére benyújtani" .

(10) Az állami adóhatóság a szerencsejáték szervező tevékenységet legfeljebb 5 éves
időtartamra engedélyezi, az engedély megújítható ."

25. § Az Szjtv. 32. §-a előtti cím az alábbiak szerint módosul és az Szjtv . 32 .	 az alábbi
(5) bekezdéssel egészül ki :

„Sorsolásosjátékok, fogadások és a távjátékok játékadája ”

„(5)A távszerencsejátékok játékadója a tiszta játékbevétel 20 %-a . ”

3 . Az egységes javaslat 17. §-ának felvezető szöveg a következők szerint módosul :

„17. § Az [szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a
továbbiakban :] Szjtv.[)] 33 . §-a helyébe a következ ő rendelkezés lép : ”

4 . Az egységes javaslat 17.§-ával megállapított Szjtv . 33.§-sa a következő (9) bekezdéssel
egészül ki:

„(9) A szerver alapú pénznyerő automata esetén a szerencsejáték szervező mentesül az
(1)-(3) bekezdésben meghatározottjátékadó megfizetésének kötelezettsége alól, helyettea
tiszta játékbevétel 33%-nak megfizetésére köteles .”

5 . Az egységes javaslat a következő 18-19 . §-sal	 egészül ki :

„18.§ Az Szjtv . 37 . &-a a következő 23-25 . ponttal egészül ki:

„23.Távszerencsejáték:a lóversenyfogadás és a kártyajáték, ha azt hírközlő eszköz és
rendszer útján szervezik.

24. EGT-állam:az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes más állam.

25. Biztosíték:EGT-állam területén székhellyel rendelkez ő hitelintézetnél vagy befektetési
szolgáltatónál elhelyezett pénz vagy állampapír, EGT-állam területén székhellyel rendelkez ő
hitelintézet	 által nyújtott bankgarancia és a biztosítási 	 szerződés alapján kiállított
kötelezvény.”

19 . (1) Az Szjtv . 38 . § (2) bekezdése_Q pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

szerver alapú pénznyerő automata üzemeltetésének és a szerver alapú pénznyerő
automatákat üzemeltető szerver működtetésének, valamint az állami adóhatóság álta l
felügyelt központi adatbázis részletes személyi, pénzügyi, m űszaki, informatikai feltételeit ;”

(2) Az Szjtv . 38 . § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
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„i) a távszerencsejátékok szervezésének engedélyezésével, ellenőrzésével, a szervezés
személvi, tárgyi-műszaki és gazdasági feltételeivel és lebonyolításával, az engedély nélkül i
szerencsejátékok szolgáltatásában való közrem űködők kötelezettségeivel és az állami
adóhatóság feladataival,”

6 . Az egységes javaslat 18. §-a a következők szerint módosul:

„18 . Az Szjtv. 38 . §-át követ ően a következő új 39 . és 40 . §-sal egészül ki :

„39 . (1) E törvénynek az államháztartás stabilitását el ősegítő egyes adótörvények
módosításáról szóló 2011 . évi . . . . törvénnyel megállapított 33 . § (1), (4)—(5), (7)-(8 )
bekezdéseit els ő alkalommal 2011 . november tárgyhónapra kell alkalmazni .

(2) E törvénynek az államháztartás stabilitását elősegítő egyes adótörvények
módosításáról szóló 2011 . évi . . . . törvénnyel megállapított 33 . § (2), (3), (6) bekezdéseit
2012. január 1 . napjától és első alkalommal a 2012 . január–március tárgynegyedévre kel l
alkalmazni.”

40. § (1) E törvénynek az államháztartás stabilitását elősegítő les adótörvények
módosításáról szóló 2011 . évi. . . . törvénnyel megállapított 2 . &-a (4) bekezdésének b) és d)
pontját és 2 . §-a (5) és (8) bekezdését a 2012 . január 1 . napját követően megindított
engedélyezési, illetve személyi megfelelőség megállapítására irányuló eljárásokban kel l
alkalmazni.

(2) A 2011 . december 31-én távszerencsejátéknak minősülő szerencsejáték szervezésére
engedéllyel rendelkező szervező tevékenységét a részére kiadott engedély érvényességéig a
korábbi jogszabályi feltételek és játékterv alapján végezheti.

(3)	 E	 törvénynek az államháztartás 	 stabilitását	 elősegítő 	 egyes	 adótörvények
módosításáról szóló 2011 . évi. . . . törvénnyel megállított Szjtv. 26. & (la) bekezdését, 26 .§
(22), (23) és (24) bekezdését, 38. § (2) bekezdést/ pontját a 2011 . október 31 . napját
követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Az I . kategóriába tartozó játékteremben és a II .
kategóriába tartozó játékteremben, valamint elektronikus kaszinóban pénznyer ő automata
üzemeltetésére 2011 . november 1 . napja előtt indult eljárásban kiadott engedélyek az Szjtv .
2011 . december 31 . napján hatályos rendelkezései szerint és az engedélyben foglal t
időtartamban, de legfeljebb 2012 . december 31 . napjáig érvényesek és ezen engedélyek
alapján a pénznyerő automaták az engedélyben foglaltak szerint üzemeltethetők.

7. Az egységes javaslat a következő 19. §-sal egészül ki :

„19. & Az Szjtv. 26. §-ának (18) bekezdése és a 298 . & (2) bekezdésének utolsó mondata
hatályát veszti . ”

8. Az egységes javaslat a 20. §-t követően kiegészüla következő 	 4-7, alcímekkel, valamint
a következő 21—27 . §-okkal :

4. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2007. évi CXXXVI. törvény módosítás a

21. § A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzésérő l és megakadályozásáról
szóló 2007 . év CXXXVI . törvény 1 . § (1) bekezdésének i) ponja az alábbiak szerint módosul :
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„i) játékkaszinót, elektronikus kaszinót, kártyatermet m űködtet, vagy távszerencsejátéknak
minősülő kártyajátékot szervez .”

5 . A gazdasági reklámtevékenYséar ől szóló 2008. évi XLVIII . törvény módosítása

22. & (1) A gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008 . évi XLVIII. törvény (a
továbbiakban : Grtv .) 5 . _§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„5. § (1) Reklám akkor tehető közzé, ha a reklámozó a reklám megrendelésekora
reklámszolgáltató — ennek hiányában a reklám közzétételének megrendelésekor a reklám
közzétevője — részére megadja acevét, illetve nevét, a székhelyét, ennek hiányában
lakóhelyét, továbbá az adószámát és a szerencsejátékot népszerűsítő reklám esetén az állami
adóhatóság által szerencsejáték szervezésére jogosító engedélyt . ”

23. § A Grtv . 21 . §-a az alábbi (3)—(4) bekezdéssel egészül ki :

„(3) Tilos közzétenni olyan reklámot, amely az állami adóhatóság engedélye nélkü l
szervezett szerencsejátékot népszerűsíti .

(4) Tilos olyan reklámban szerepelni, amely az állami adóhatóság engedélye nélkü l
Magyarország területén szervezett szerencsejátékot népszerűsít.

24. § A Grtv. 23 . §-a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki:

„($) A 21 . § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértéséért a reklámban szerepe t
vállaló személy felelős.”

6 . A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010 . évi CLXXXV .
törvény módosítás a

25 (1} A médiaszolgáltatásokól és a tömegkommunikációról szóló 2010 . évi CLXXXV.
törvény (a továbbiakban: Médiatvj 27 . § (1) bekezdése az alábbiújc) ponttal egészül ki :

[(1)Nem támogathat médiaszolgáltatást, illetve műsorszámotl

c) az állami adóhatóság engedélye nélkül szerencsejáték-szervezői tevékenységet végző
vállalkozás . ”

26. § A Médiatv. 30 . $ (4j bekezdése az alábbiúj d)ponttal egészül ki :

1(4)	 A	 műsorszámok nem tartalmazhatnak	 az	 alábbi	 termékekre	 vonatozó
termékmegjelenítést :j

„d) az állami adóhatóság engedélye nélkül nyújtott szerencsejáték-szolgáltatás . ”

7. A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV.
törvény módosítása

27. & A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010 . évi CIV .
törvény 20 . § (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(7)	 Nem szabad médiatartalomban közzétenni 	 dohányárut,	 fegyvert,	 lőszert ,
robbanóanyagot, az állami adóhatóság engedélye nélkül szervezett szerencsejátékot, kizáróla g
orvosi rendelvényre igénybe vehető gyógyszert, továbbá gyógyászati eljárást népszerűsítő ,
ismertető 	 kereskedelmi	 közleményt .	 E	 korlátozás	 nem	 terjed	 ki	 a	 gazdasági
reklámtevékenységről szóló törvényben, illetve másjogszabályban foglalt kivételekre . ”
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9 . Az egységes javaslat 21 . §-a a következ ők szerint módosul :

(1) Ez a törvény — a (2)—([3]4) bekezdésekben meghatározott kivétellel — 2011 . november
1-jén lép hatályba.

(2) A 17– 22. &, 24-25 . §, 27.	 30 .	 33–39.	 2012 .január 1-jén lép hatályba .

([2]3) A 10. 2012. május 1-jén lép hatályba .

((3]4) A 11 . 2012. november 1-jén lép hatályba .

INDOKOLÁ S

1. Technikai jellegű pontosítás

2. Az Indítvány a szerencsejáték szervezésről szóló 1991 . évi XXXIV. törvény (Szjtv. )
új 1 . (5a) bekezdését megállapító rendelkezése a távszerencsejáték engedély nélkül i
szervezése közvetlen szankcionálásaként kimondja, hogy az állami adóhatóság ilyen
esetben az érintett internetes oldal blokkolására szólítja fel a közvetítő elektronikus
szolgáltatót, illetve a tétfizetésre szolgáló számlavezet ő pénzintézetet felszólítja a
pénzforgalmi számla "befagyasztására" (a számláról a legfeljebb 90 napo s
idő tartamú tilalom időszaka alatt átutalás nem teljesíthető) .

3. Az Indítvány az Szjtv. liberalizált tevékenység fogalmát kiegészíti a
távszerencsejátékokkal, amely alapján 2012 . január 1-jétő l a távszerencsejáték -
szervezés az állami adóhatóság engedélyével végezhet ő , a Szerencsejáték Zrt.-n
kívül más szervezők részére Magyarországon is legális tevékenységgé válik . A 2. §
(2a) bekezdés meghatározza a távszerencsejáték szolgáltatással kapcsolatban a
törvény területi és tárgyi hatályát . Az Indítvány Szjtv . 2 . (4), (5) és (8) bekezdését
érintő rendelkezése a személyi megfelelőség körében a távszerencsejáték
szervezéssel kapcsolatos módosító rendelkezést tartalmaz (székhely, lakóhel y
szerinti állam joga szerinti bűncselekményre, büntetett előéletre hivatkozás,
tagok/részvényesek esetén pedig minimum 25%-os szavazati jog eseté n
alkalmazható az előírás, köztartozás-mentesség) . Az új előírásoknak való megfelelés t
a távszerencsejáték szervező az engedély kiadását követően is évente igazolni
köteles, illetve a feltételek fennállását az állami adóhatóság az engedély kiadását
követően folyamatosan ellenőrizheti.

4. A távszerencsejáték szervezés engedélyezési eljárásában az Indítván y
távszerencsejáték szervezési tevékenység technikai, informatikai és egyé b
megfelelőségének vizsgálatára tekintettel három hónapos ügyintézési határidőt állapít
meg.

5. A távszerencsejáték szervező tevékenység különös kockázata és többnyire más
államban bejegyzett szolgáltatójára tekintettel az Indítvány módosítja biztosíté k
fogalmát és célját. A biztosíték EGT-állambeli szolgáltatóra is alkalmazható ,
általános fogalmi definíciója a törvény 38 . §-ába kerül, célja szerint pedig a
nyeremények biztosításán kívül a biztosíték a bírságok és a játékosokat a
nyereményen kívül megillető egyéb kifizetések fedezetére is szolgál.

6.A távszerencsejáték szervezés különös kockázatára és a távszerencsejátékok nagy
volumenű pénzforgalmára tekintettel az Indítvány a bírság maximum összegeket a
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12. § (3) bekezdés b) pontjában 1 millió forintról 10 millió forintra, a 12 . § (3)
bekezdés d) pontjában 10 millió forintról 100 millió forintra .

7. Az Indítvány az állami adóhatóság által a tevékenységtől eltiltás, engedély
visszavonása körében a távszerencsejátékkal kapcsolatos speciális rendelkezéseke t
állapít meg, valamint a távszerencsejáték keretében szervezett kártyajáté k
szervezőjére a pénzmosási szabályok megsértése esetén az Szjtv . alapján
alkalmazható szankció hatályát kiterjeszti.

8. Az Szjtv. 26. §-ának módosításával az Indítvány bevezeti a szerver alapú pénznyer ő
automata üzemeltetés rendszerét. 2011 . november 1-tol az I . és II . kategóriába
tartozó játékteremben kizárólag szerver alapú pénznyerő automata üzemeltethető ,
míg elektronikus kaszinóban a hagyományos pénznyerő automata mellett a szerver
alapú pénznyerő automata üzemeltetésére is lehet őséget biztosít az Indítvány. 2011 .
november 1 . és 2012 . december 31. napja közötti időszakban az Indítvány egy több
mint egy éves kivezető időszakot biztosít, amely alatt az érintett üzemeltetők a
szerver alapú pénznyerő automata üzemeltetésre átállhatnak. központi szerver
működtetésének kiemelt kockázata és szakmai követelménye miatt az Indítvány a
szerver működtetésére kiadott engedély személyi megfelel őségi feltételévé teszi a
legalább 10 éves magyarországi szerencsejáték szervező i gyakorlatot és a magyar
állampolgárság meglétét is .

9. Az Indítvány a távszerencsejátékkal kapcsolatos főbb szabályokat az Szjtv . 29/C. §-
ában foglalja össze . A személyi és pénzügyi megfelelőség körében speciális elő írás,
hogy a távszerencsejáték szervezőnek valamely EGT-állam területén kell székhellye l
rendelkeznie, legalább 200 millió forintnak megfelelő összegű jegyzett tőkével kell
rendelkeznie, és a szervez őnek külön jogszabályban meghatározott gyakorlattal kel l
rendelkeznie (ez utóbbi feltétel magasabb összegű biztosíték fizetésével kiváltható) .
A távszerencsejáték szervezésre az engedélyezésére az állami adóhatóság
rendelkezik hatáskörrel, az engedély határozott id őtartamra, 5 évre adható ki, az
engedély ezt követően további 5-5 évre megújítható .

A szervező a magyarországi ügyek vitelére Magyarországon belföldi lakóhellye l
vagy székhellyel rendelkez ő képviselőt köteles megbízni, ha magyarországi
székhellyel nem rendelkezik . Az adóügyek vitelére a szervező az adózás rendjérő l
szóló 2003 . évi XCII, törvény 9 . §-ában meghatározott pénzügyi képviselőt köteles
megbízni, ha nem rendelkezik Magyarországon fiókteleppel (az általános ügye k
vitelére meghatalmazott és az adóügyekben eljárni jogosult meghatalmazott egyazo n
személy is lehet) .

A távszerencsejáték szervező a szolgáltatás nyújtására alkalmas szervert EGT-állam
területén köteles elhelyezni, azonban a hazai elemet tartalmazó adatok tárolásár a
Magyarországon is köteles adattároló berendezést fenntartani (ez utóbbi adatkö r
különösen az ügyfelek regisztrációjára, a játékosi számla finanszírozásána k
részleteire, egyenlegének alakulására, a játékmenettel kapcsolatos adatokra é s
tranzakciókra terjed ki) . A szervező köteles akadálymentes hozzáférést biztosítani az
állami adóhatóság részére az EGT-államban elhelyezett szerveren és a magyarország i
tárolóeszközön tárolt adatokhoz. A szervező az adó megállapításához való jo g
elévülési idejében köteles a tárolt adatokat megőrizni a megfelelő adatbiztonsági
elő írások (eszközök, szoftver) biztosításával . A magyarországi adattároló eszkö z
fenntartása alól az állami adóhatóság csak abban az esetben adhat felmentést, ha a z
adattároló eszközt a szervező olyan EGT-államban helyezi el, amelyne k
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szerencsejáték-felügyeletével az állami adóhatóságnak az ellenőrzési feladato k
vonatkozásában megállapodása van.

A szervezőnek a folyamatos adathozzáférés lehetőségének biztosításán túl havi
gyakorisággal, elektronikus úton beszámolót, jelentést kell benyújtania a z
adóhatóságoz .

10. Az Indítvány a távszerencsejáték szervezés liberalizálása mellett a
távszerencsejáték szervező tevékenységet adókötelessé is teszi, az adó alapja az
Szjtv. távszerencsejáték területi és tárgyi hatályának figyelembe vételéve l
meghatározott tiszta játékbevétel, mértéke pedig 20% . A szervező mint adózó a
távszerencsejáték játékadóját az adózás rendjér ő l szóló 2003 . évi XCII. törvény 2 .
számú melléklete 6 . pontja alkalmazásával egy tárgyhónap elszámolási időszakról ,
havonta, a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig köteles bevallani az állami
adóhatósághoz az adó egyidejű megfizetése mellett.

11.

	

Technikai jellegű pontosítás

12. Az Indítvány a távszerencsejáték szervezési tevékenység liberalizálásáho z
kapcsolódóan az Szjtv. 37. §-ában definiálja a távszerencsejáték fogalmát (hírközl ő
eszköz és rendszer útján szervezett lóversenyfogadás és kártyajáték), valamint az
EGT-állam és a biztosíték fogalmát is .

13. Az Indítvány Szjtv. 38. §-át módosító rendelkezése a távszerencsejáté k
szervezéssel és a szerver alapú pénznyerő automata rendszer bevezetésével
kapcsolatos részletes szabályok rendeleti szintű megalkotására ad felhatalmazást .

14. Az átmeneti rendelkezés alapján a távszerencsejáték bevezetésével kapcsolatos ,
a személyi megfelelőséggel összefüggő módosított rendelkezések a 2011 . január 1 .
napját követően indult eljárásokban lehet alkalmazni . A 2012. január 1 . napját
megelőzően hírközlő eszközök és rendszerek útján szervezésre kiadott engedélyek a z
eredeti érvényességi idejükön belül módosítás nélkül alkalmazandók .

15. Az átmeneti rendelkezés alapján 2011 . november 1 . és 2012. december 31 .
napja között az Indítvány az I . és II . kategóriás játéktermekben és az elektronikus
kaszinóban több mint egy éves átmeneti id őszakot biztosít a hagyományos pénznyer ő
automaták kivezetésére és a szerver alapú pénznyerő automaták üzemeltetésre való
átállásra .

16. A távszerencsejáték szervezés szabályai 2012 . január 1-tő l lépnek hatályba, a
szerver alapú pénznyerő automaták szabályai 2011 . november 1-től lépnek hatályba
azzal, hogy az Indítvány az átállásra 2012 . december 31-ig tartó átmeneti időszakot
biztosít.

17. Az Indítványnak a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megel őzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. év CXXXVI. törvény (Pmt.) 1 . (1) bekezdésének
i) pontját módosító rendelkezése a Pmt . hatályát kiterjeszti a távszerencsejátékna k
minősülő kártyajáték szervező tevékenységre .

18. Mivel a távszerencsejáték hazai liberalizálása előtt az illegálisan végzett
távszerencsejáték (online szerencsejáték) hazai reklámozása is tiltott volt, a z
Indítvány a távszerencsejáték szervezési tevékenység liberalizálásával kapcsolatba n
több, a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008 . évi XLVIII. törvényt (Grtv. )
módosító rendelkezéseket is tartalmaz . Az Indítvány e körben kimondja, hog y
szerencsejátékot népszerűsítő reklám esetén a reklámozónak a reklám
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megrendelésekor az egyéb el őírt adatokon kívül meg a reklámszolgáltatóval közölni e
kell a reklám közzététele előtt az egyéb adatokon túl megadja a szervezésre jogosító
engedély számát, az engedélyezett tevékenység elnevezését és az engedély
időtartamát . Az Indítvány tételesen kimondja, hogy az állami adóhatóság engedélye
nélkül szervezett szerencsejátékot reklámozni és az ilyen reklámban szerepelni tilos .

19. Az Indítvány a távszerencsejáték szervezés liberalizálásával kapcsolatban a
médiaszolgáltatásokól és a tömegkommunikációról szóló 2010 . évi CLXXXV .
törvényt (Médiatv .) is módosítja. A módosítás alapján az engedély nélkü l
szerencsejáték szervező tevékenységet végz ő vállalkozás nem támogathat
médiaszolgáltatást, műsorszámot, illetve a műsorszámok nem tartalmazhatnak az
állami adóhatóság engedélye nélkül nyújtott szerencsejáték-szolgáltatásra vonatkoz ó
termékmegjelenítést .

20. Az Indítványnak a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvet ő szabályairól
szóló 2010 . évi CIV. törvényt módosító rendelkezése kimondja, hogy az állami
adóhatóság engedélye nélkül szervezett szerencsejáték nem tehet ő közzé
médiatartalomban sem .

21. A távszerencsejáték szervezés szabályai 2012 . január 1-tő l lépnek hatályba, a
szerver alapú pénznyerő automaták szabályai 2011 . november 1-től lépnek hatályba
azzal, hogy az Indítvány az átállásra 2012 . december 31-ig tartó átmeneti időszakot
biztosít

Budapest, 2011 . szeptember 26 .

~r

Fogán Antal
Fidesz- Magyar Polgári Szövetség
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