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testülete számára

Tisztelt KépviseIő.testület!

I. Tényátlás és döntés tarta|mának ľészletes ismeľtetése

A 2010 előtti, játékteľmekľe vonatkoző jogszaba|yi háttér hagyta, hogy a szerencseipaľ
gyakorlatilag a bíinszervezetek szabadprédája |egyen. A szeręncsejáték-piacot folyamatosan
Iiberalízá|ták, az állami kontrollt csĺjkkentették, miközben a pénzmosás-ellenęs szabályok
alkalmazását nem írták elo' A kaszinók és játéktermek kontľollálatlanul és gya]ffan
törvénytelenülműködtek. Koľábban a jogi szabźtlyozás sem tett semmit e problémák kezelése
és a szeľencsej áték káros hatásainak korlt.Jrozása érdekében.

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés idopontja: 2015 . december 1 5.
. sz. napirend

Táľgy: Javaslat szerencsejáték tevékenység folytatásának szigorítására

A napirendet nyílt ülésen kell targyalni, a rendelet elfogađásához minősített szavazattöbbség
szükséses.
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201I ősze őtalétęzík szigoľú törvényi szabá|yozás, mellette pedig egy 2010-ben elfogadott,
majđ 20l1-ben módosított, a korábbinál sokkal szigorubb ĺjnkormĺĺnyzati rendelet' A
tapaszta|atok azonban aď. mutatják, hogy az önkormźnyzati rendeletet kijátszottak, amivel
szemben a hatőság tehetetlen. A hatóság ugyanis csak a jogszabá|yi köľnyezetet tudja
figyelembe venni a döntések meghozata|akot. Ezért sziĺkséges a vonatkozó rendelet további,
lehető legnagyobb mértékrí szigorítása.

.tsudapest ľőváros Vlll. keľtilet JózseÍÝarosi Önkoľmányzat Képviselő-testiiletének
23l20l0.(v.2I.) sz. onkormtnyzati rendelete (továbbiakban: rendelet) tartalmazza a
j átéktermek léte sítésének helyi szabáIy ait.

A rendelet meghattlrozza azon intézmények kĺirét, illetve azon końeľiĺleteket, amelyek
védőkorzętében, illetve amelyek mentén játékteľmet, elektľonikus kaszinót és káľtyatermet
létesíteni nem lehet. A renđelet újľaalkotását több, időközben ęIőállt kĺirülmény is indokolja.
Egyrészről a szeľencsejáték szeľvezésérőI sző|ő I99I. évi XXXIV. tv' új fogalmakatvezetett
be, amelyek alapjan ebben a körben jelenleg csak a játékkaszinó és a káľľyaterem fogalom
haszná|ható. MásrészrőI a szabáIyozásí területen észlelt bizonýalarlságok és a jogalkotói
szándékkal ellentétes gyakoľlati tapasztalatok is a rendelet előírásainak pontosítását, a
szabtiyoztls szigoľításanak igényét vetik fel. A helyi rendelet módosítása helyett választott
hatályon kívĹil helyezés az időközben megváItozoťt kerületi közteľületek elnevezése miatt is
indokolt.

il. A beteľjesztés indoka

Köztudomású, hogy a szerencsejáték milyen veszélyeket rejt magźĺban. Esetleges źtrtaImai
széles korbęn képesek rövidebb és hosszabb távon is kifejteni egyéľtelműen kaľos hatásukat
akár az egyérľe, aktn a családľa, de még a tágabb kĺimyezetre kihatóan is. Nem vitathatő,
hogy a tiilzźsba vitt szerencsejáték káros a szociális, pszichés, mentális viszonyokra, de
hasonlóan kaľos hatása lehet a közbiztonságľa, a közrendľe kihatóan is. A szerencsejátékok
karos hatásainak megelőzése, kiküszĺjbölése jelentős eľőforrásokat von el más tertiletektől, a
szerencsejáték terjedése, további új játékhelyek létrejötte pedig nemcsak az okozott kĺiltségek
növekedését idézné elo, hanem az e téręn eddig elért eredményeket is veszélyeztetĺé.
Mindezek megelőzéséľe indokolt a jźtékteľmek fiátékkaszinók, ktrtyatermek) létesítésének
helyi szabá|yakőI szóló (széles kĺjľben megengedő) helyi rendelet vźitoztatása. Látva és
ismerve a szeręncsejáték horđozta veszélyeket, és mindenekelőtt szem előtt tarĺĺa
Józsefuaros, a józsefuárosi polgáľok, családok érdekeit, indokolt a játékkaszinókkal és
kártyatermekkel kapcsolatos szabályokat a lehető legszigorúbb jogszabályi keľetek közé
szoľítani.

ilI. A döntés célja, pénzůigyi hatása

Az eIőterjesztés célja helyi rendelet elfogadása, a jelenleg hatályos jogszabá|yi előírások,
valamínt a helyi jogalkotói szánđék szerint.

A rendelet -tervezet elfogadásának nincs pénzngyi hatása.

Iv. Jogszabályĺ környezet Ísmertetése

A Képviselő-testület dĺjntése a Magyarorczág he|yi cinkormanyzatairőI sző|ő 20II. évi
CLXXXX. törvény 42. 5I. pontján az A|aptorvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontján alapul.



Fentiek a|apján kéręm az előterjesztés mellékletét képező önkormányzatirendelet elfogadását.

Budapest,2)I5. december 14. 
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Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefváľosi Onkormányzat Képviselő.testiiletének

. . . . .. . . . .... l20 1 5. (KI. 1 5.) önkorm źnyzati rendelete

a szerencsej áték tevékenység folytatás ának helyi szabályairól

Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefuárosi onkoľmányzata Magyarország helyi
önkormányzatakőI szóló f}II. évi CDOüIX. törvény 42. $ 1. pontjábaĺr kapott
felhatalmazás a|apjźn, az A|aptöľvény 32. cíIď< (1) bekezdés a) pontjában meghattrozott
feladatköľében eliarva a következőket rendeli el:

1. $ Józsefuźros kozigazgatási területén folýatandó szerencsejáték-szervezo tevékenységhez
nem adható hozzź! tlruIás, ha

a) azt piacon' vásáľcsamokban, vasúti péiyauďvaron, üzemanyagtöltő-állomáson, vagy
ezek 500 méteľes korzetéĺbeltil kívanják gyakorolni,

b) a folytatni kívant tevékenység séľtené a jőérzést, a kozbiztonságot, a kozszemérmet,
gyermek- vagy ifi úságpolitikai éľdeket.

2. $ Játékkaszinő és káľtyateľem nem létesíthető az a|źhbi foutakon, közutakon, valamint ezek
500 méteres körzetébęn:

- Józsefkĺrút orczy út - Hungária koľút

- Baross utca - Fiumei út - Konyves KáImán karút

- Rákoczi út - Kerepesi út - Veľseny utca

- Múzeum kart)t - Uttői út - Elnak)tca

- Kőbónyai út - Diószegi Sámuel utca - Vajda Pĺźter utcą

- Népszínhóz utca

- Asztalos Sándor utcą

3. $ (1) Ez arendelet}}I5. december 15-én 12.00 órakor|éphatáIyba.

(2) E rendelet eloírásait a folyamatban lévő eljáľásokban is alkalmazni kell.

(3) E rendelet hatályba lépésévelhatáIyát veszti a játéktermek létesítésének helyi szabźiyairő|
szőIő 23 /20 1 0. (V.2 1 . ) önkoľmĺíny zati r enďe|ęt.

Budapest, 2015. december ...

Danada-Riman Edina
Jegyzo

tartós távollétében

dr.Mészćlr Eľika
aljegyző

dr. Kocsis Máté
polgáľmester



Ib[DoKoLÁS

Altalános indokolás

A jogalkotó szándéka Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuáros területén az o|yan tevékenységek
folytatási feltételeinek _ a helyi életviszonyok miatti - szigorítása melyek a közrendre,kozbiztonságra
ne gatív hatást gyakorolhatnak.

Részletes indokolás

1. g-hoz

Elvi éllel mondja ki a szeľencsejáték-szeľvező tevékenységheztörténő hozzájźtru|źls feltételeit, külĺjn is
megjelenítve azokat a felsoľolt létesítményeket, amelyek területére (illetve meghatáĺozott körzettikre)
a tevékenys ég gyakor|ásához szĹiks éges hozzájźttulás nem adható meg.

2. $-hoz

Azokat a helyi fóutakat és közutakat sorolja fel tételesen, amelyek mentén, illetve meghatározott
körzetükben j átékkaszinó és káľ|yateľem nem létesíthető.



Hatásvizsgálatĺ lap

A jogszabály előkészítése során figyelembe kell venni, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX töľvény 17. $ (1) bekezdése e|óírja, hogy rendeletalkotásnáI elozetes hatásvizsgálatot
kell lefolytatni

- tarsada|mi, gazdasági, költségvetési hatás;
- kömyezetí és egészségi következmények;
- adminisztratív terheket befolyásoló hatás;
- jogalkotás szükségessége, ajogalkotás elmaĺadásának várhatő következményei;
- a jogszabttly aIka|mazásźłloz szükséges személyi, szervezeti, tttgyi és pénzügyi

feltételek
tekintetében.

Ahatásvĺzsgálatot a rendelettervezet 1. $ tekintetében kell lefolytatni'

1.) Társadalmi, gazdasági, kiiltségvetési hatás:

Taĺsadalmi hatásćú. tekintve pozitív a rendeletalkotással kapcsolatos a váľakozás'
G azđasági, költségvetési szempontból : nem ręlęváns.

2.) Köľnyezeti és egészségi ktivetkezményei:

Közrend, köze gészsé gügyi szempontból annak j avulása varható.

3. ) Admin isztratív teľheket befolyásolĺó hatása :

A ľendelet nincs kihatással az adminisztratív teľhekľe.

4.) A jogszabáIy megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaľadásának várhatĺĺ
következményei:

Hátrányos és káros szociális, tarsadalmi hatások kiküszĺjbolése. A szerencsejáték karos
hatásainak visszaszorítása.

5.) A jogszabály a|ka|mazátsálhoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:

. 
Többlet teher nem vaľhatő, péĺuigyihattĺsa az önkormźtnyzat kĺiltségvetésére nincs.


