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Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „A
játékkaszinókban és  a kártyatermekben történő online pénztárgéphasználat  bevezetéséről”
címmel a mellékelt határozati javaslatot kívánom benyújtani. 



...../2020. (.....) OGY határozat 

A játékkaszinókban és a kártyatermekben történő online pénztárgéphasználat bevezetéséről

Az Országgyűlés – tekintettel arra, hogy a gazdaság kifehérítését gátolja az, hogy a százmilliárdos
forgalmat  bonyolító  játékkaszinók és  kártyatermek számára  nem kötelező  az  online  pénztárgép
használta – a következőképpen határoz:

1. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy

a) a lehető legrövidebb időn belül teremtse meg annak jogszabályi feltételeit, hogy a játékkaszinók
és  a  kártyatermek  az  általános  forgalmi  adóról  szóló  2007.  évi  CXXVII.  törvény  166.  §  (2)
bekezdésében foglalt feltétel teljesülése hiányában nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag online
pénztárgéppel tehessenek eleget, továbbá

b)  az  a)  pontban  foglalt  szabályozást  oly  módon  alakítsa  ki,  hogy  a  pénztárgépek  műszaki
követelményeiről,  a  nyugtakibocsátásra  szolgáló  pénztárgépek  forgalmazásáról,  használatáról  és
szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról
szóló  48/2013.  (XI.  15.)  NGM rendelet  1.  melléklet  b)  pontja  egészüljön  ki  az  következő  16.
ponttal: 92.00 Szerencsejáték, fogadás.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

A néppárti Jobbik elfogadhatatlannak tartja, hogy a kormányzat, Varga Mihály pénzügyminiszter
többszöri  ígérete  ellenére,  a  mai  napig  nem  hajlandó  az  online  pénztárgépek  használatára
kötelezni a magyarországi kaszinókat. Éppen ezért itt az ideje, hogy ennek véget vessünk. Itt az
ideje,  hogy  a  közös  teherviselés  szabályai  mindenkire  ugyanolyan  szinten  és  súlyossággal
vonatkozzanak. A járvány idején vendéglátó- és szórakozóhelyek ezrei zártak be, miközben a
kaszinók továbbra is gond nélkül nyitva lehetnek. Az egészségügyi védekezés szempontjából
egy étterem vagy bár jóformán semmivel sem veszélyesebb hely a kaszinónál,  mégis előnyt
élveznek ezen a téren is az online pénztárgépeket becsületen használó vállalkozásokkal szemben.
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