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A SZERENCSEJÁTÉKTÖRVÉNY-MÓDOSÍTÁS  
GAZDASÁGI HATÁSAI

Faragó Tamás
Bozsik Norbert

Összefoglalás

A szerencsejáték-szektor sokak számára érdekes, érinthetetlenek gondolt terület. 
Teljes valóságában kevesen ismerik az ágazat igazi belső működését, kapcsoló-
dásait. A kormány 2011-től folyamatosan változtatja a szerencsejáték-törvényt, 
ezzel viszont kiszámíthatatlan lett a rendszer jövője. 

A tanulmányban elemezzük a piac régi és új szereplőinek a helyzetét, az adó-
zás változásait, a törvénymódosítás gazdasági vonatkozásait. Ezek alapján jól 
körvonalazódik, hogy hogyan alakult a szerencsejátékból közvetett módon profi-
tálók köre. Az elemzésből egyértelműen megállapítható a centralizálódás. Az ál-
lami bevételek alakulásában csökkenést mutat a szerencsejáték-szektorból szár-
mazó adóbevétel, annak ellenére, hogy az ágazat bevétele növekedett. Az adózási 
törvény változásai miatt a szektorban maradt résztvevők kedvezményesebb adó-
zással működhetnek tovább, mint a piac régi szereplői. A szerencsejáték-szektor 
gazdasági tovagyűrűző hatása is csökkent az utóbbi években, mely drasztiku-
san érintette a vendéglátást, a gépgyártást, a szerencsejáték-szervező cégeket és a 
hitelesítés-ellenőrzési hivatalokat. Az ágazatban működő vállalkozások és ezzel 
együtt a foglalkoztatottak száma is jelentősen csökkent a vizsgált időszak alatt. 
Összességében megállapítható, hogy a szerencsejáték-törvény módosítása nem volt 
pozitív hatással a gazdaság egészére nézve.

Kulcsszavak: szerencsejáték, törvénymódosítás, gazdasági hatás, foglalkoz-
tatás, játékadó
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A szerencsejátéktörvény-módosítás gazdasági hatásai

The Economic Impacts of the Amendments of Gambling Law

Abstract 

The gambling sector is perceived by many people as an interesting and some-
how untouchable area.  Only few are familiar with the true reality of the inner 
workings and connections of this sector. The gambling law has been continuously 
changed by the government since 2011, thus the future of the sector became un-
predictable.

In the article we analyze the state of old and new players on the market, be-
sides the change of taxation and the effects of economic changes caused by the 
amendments. It is clearly visible how developed the circle of indirect beneficiaries 
in the economic environment of the gambling market. The investigation clearly 
diagnosed the centralization. The evolution of state revenues showed a decrease 
in tax revenue from gambling sector, despite the sector’s revenue increased. Due 
to changes in tax law the participants remained in the sector more favourable 
tax can work than the old players in the market. The economic spillover effect 
of the gambling sector also declined in recent years, which dramatically affected 
the hospitality, machinery, companies organizing gambling, and the certifica-
tion audit offices. The businesses in the sector and with the number of employees 
also decreased significantly during the period. Finally, it can be stated that the 
amendment of the gambling law had no positive effect on the whole economy.

Keywords: gambling, amendment, economic impact, employment,  
gambling tax
JEL: K2

Bevezetés

Szerencsejátéknak tekinthető minden olyan játék, amelyben a játékos pénz 
fizetése vagy vagyoni érték nyújtása fejében meghatározott feltételek fenn-
állása vagy bekövetkezése esetén pénznyereményre vagy más vagyoni értékű 
nyereményre válik jogosulttá. A nyerés vagy a vesztés kizárólag vagy túlnyo-
mórészt a véletlentől függ (1991. évi XXXIV. törvény). Az ember pszicho-
lógiájában a szerencsejáték nagy szerepet kap. A jutalommal kapcsolatban 
a kellemes érzést hangsúlyozzuk, ebből arra kell következtetnünk, hogy az 
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élvezet alapvető pszichológiai funkciót tölt be. (Cabanac, 1992) Ebből kö-
vetkeztetve sok esetben nem tudja az ember irányítani a játékszenvedélyét. 
Bármilyen szorosan fonódjon is tudatos tapasztalatainkban össze az incentív 
motiváció és az élvezett jutalom, az akarás és a szeretés egyáltalán nem egy és 
ugyanaz a dolog. (Berridge, 1999) Ugyanakkor a szerencsejáték és a bűnözés 
között sajnos egyre jelentősebb az összefüggés, mivel a játékszenvedély kü-
lönféle bűncselekmények elkövetésének kiinduló pontja lehet. (Tessenyi–Ko-
vács 2011) Európai viszonylatban a felnőtt lakosság játékszenvedély-előfor-
dulási gyakorisága 1,1% (Olaszország és Spanyolország) és 6,5% (Észtország) 
közötti. Míg Magyarországon a problémás szerencsejátékosok aránya 1,9%. 
(Kun et al., 2012)

Magyarországon a szerencsejáték igazi megjelenése csak a rendszerválto-
zást követően következhetett be. A szocialista rendszer ugyanis elutasította 
az egyéni kockázatot, aminek eredményként az ember éppen, hogy kiemel-
kedhetett volna az „egyenlőség” kereteiből. Már 1988-ban bevezették a ha-
toslottót, majd sorban jelentek meg a különböző számsorsjátékok, illetve 
sorsjegyek, s valamelyest bővült a sportfogadás lehetősége is. A szerencsejá-
tékok szervezésére – néhány kivételtől eltekintve – hazánkban kizárólag a száz 
százalékos állami tulajdonban lévő Szerencsejáték Zrt. jogosult. (Demetro-
vics 2008) A szerencsejáték teljes gazdasági hatásának megítélése meglehe-
tősen nehéz feladat. Anielski és Braatan (2008) modelljükben kísérletet tesz-
nek egy pénzügyi-számviteli keretrendszerben a szerencsejáték hatásainak 
számszerűsítésére. Ebben kimutatják a GDP-ben megjelenő haszon mellett 
a szerencsejáték költségeit is, amelyek a különböző társadalmi költségekben 
(egészség és wellness, a kormányzati védelmi kiadások, a foglalkoztatás és 
oktatás, a jogi és igazságügyi, ill. a kultúra) érhetőek tetten.  

Williams és szerzőtársai (2011) szerint a legközvetlenebb gazdasági hatá-
sok: az állami bevétel alakulása, a közszolgáltatások megnövekedett szabá-
lyozási költsége és a pozitív vagy negatív externális hatások. A legkonzisz-
tensebb társadalmi hatások pedig: a problémás szerencsejátékosok számának 
növekedése, a bűnözés fokozódása, a társadalmi-gazdasági egyenlőtlenség 
növekedése és további negatív attitűdök a szerencsejátékkal kapcsolatosan. 
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Anyag és módszer

A tanulmány megírása során először a témában releváns hazai és nemzetközi 
szakirodalmak kerültek feldolgozásra (szakkönyvek, tudományos folyóira-
tok, PhD értekezések, törvények). A szekunder kutatáshoz szükséges adato-
kat a Központi Statisztikai Hivataltól, a NAV Szerencsejáték felügyeletétől 
és a Szerencsejáték Zrt.-től szereztük be. A kvantitatív elemzés időtartama 
öt évet ölelt fel: a 2010 és 2015 közötti időintervallumot. Adatok hiányában 
azonban néhány esetben csak rövidebb időszakokat tudtunk vizsgálni. 

Eredmények

A rendszerváltást követően a hazai szerencsejáték-piac robbanásszerű növeke-
dést mutatott. A magyarországi szerencsejáték-piac teljes árbevétele folyama-
tosan nőtt a rendszerváltás óta. Míg 1992-ben a bevétel 21,6 milliárd forint 
volt, az összeg 2006-ra 239,1 milliárd forintra nőtt. (Körmendi 2011)

A költségvetés játékadó-bevételeinek alakulása 

A 2010-es gazdasági év értékelése

A 2010-es esztendőben a játékadóból 53,4 milliárd forint bevétele szárma-
zott a központi költségvetésnek, amely mintegy 20%-kal alacsonyabb az egy 
évvel ezelőttihez képest. Ennek oka a szerencsejáték-piac szerkezetéből adó-
dik, mivel a válság okozta fogyasztáscsökkenés az egyes szerencsejáték-ágaza-
tokat általában kedvezőtlenül érintette, ezért a piac forgalma visszaesett, és ezáltal 
csökkentek a költségvetési befizetések is. 2010-től a Nemzeti Kulturális Alap fő 
bevételi forrása a törvényi változás miatt az ötös lottó szerencsejáték játékadójának a 
90%-a, melyből 9,3 milliárd forint folyt be. (ÁSZ Jelentés, 2011).

A 2011-es gazdasági év értékelése

A játékadó esetében 2011. november 1-től a hagyományos pénznyerő au-
tomaták havi, tételes játékadója 100 000 forintról 500 000 forintra emel-
kedett. A módosítás a játékkaszinóban üzemeltetett pénznyerő automaták 
adóztatását nem érintette. Játékadóból a központi költségvetésnek 51,6 milli-
árd forint bevétele keletkezett. A tervezet szintű teljesülés annak tudható be, 
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hogy a pénznyerő automaták után fizetendő tételes adó összegének év végi 
rendkívüli emelkedése ellenére az automaták mintegy harmadát tovább üze-
meltették, és a korábbi évek azonos időszakához képes magasabb befizetést 
teljesítettek. (2010. évi CLXIX. törvény végrehajtásáról, 2011)

A 2012-es gazdasági év értékelése

A játékadó esetében az államháztartás stabilitását elősegítő egyes adótörvé-
nyek módosításáról szóló 2011. évi CXXV. törvény alapján 2011. november 
1-től a hagyományos pénznyerő automaták havi, tételes játékadója 100 000 
forintról 500 000 forintra emelkedett. A módosítás a játékkaszinóban üze-
meltetett pénznyerő automaták adóztatását nem érintette. Ezt követően a 
szerencsejáték szervezéséről szóló törvény 2012. október 10-től hatályos mó-
dosítása alapján a pénznyerő automaták üzemeltetésének betiltására került 
sor. Szintén a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény alapján 2012. janu-
ár 1-től a távszerencsejátékkal bővült az adótárgyak köre; az adó mértékét a 
törvény a tiszta játékbevétel 20%-ában állapította meg. Ezt a lépést nemcsak 
nemzetgazdasági, hanem társadalompolitikai indokok is kellően alátámasz-
tották. Játékadóból a 2012. évre vonatkozó költségvetési törvény 78,4 milli-
árd forint bevételt irányzott elő. A tényleges adóbevétel 52,4 milliárd forint 
volt, amely a költségvetési előirányzathoz képest 26,0 milliárd forintos, ará-
nyában 33,2%-os elmaradást mutat. Az elmaradás hátterében a jogszabályi 
környezetváltozás (pénznyerő automaták után fizetendő adó emelkedése, a 
pénznyerő automaták év közben történt betiltása), valamint az online szeren-
csejáték adótárgyak körébe való bevonásától várt bevételnövekedés elmara-
dása áll. (2011. évi CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról, 2013)

A 2013-as gazdasági év értékelése

Játékadóból a központi költségvetésnek 30,9 milliárd forint bevétele keletke-
zett. Az előirányzathoz viszonyított elmaradás hátterében elsősorban az áll, 
hogy a tervezettel ellentétben az online szerencsejátékok után 2013-ban nem 
keletkezett költségvetési bevétel, mert a tárgyévben még nem került teljes mér-
tékben kialakításra a szolgáltatók piacon való megjelenését lehetővé tevő jogi 
környezet. Az ebből fakadó bevételkiesést mérsékli a 2012. október 10-étől  
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betiltott pénznyerő automaták forgalmának más játéknemekre, illetve kaszi-
nókba való részleges átterelődése. (2013. évi központi költségvetéséről szóló 
2012. évi CCIV. törvény végrehajtásáról, 2014)

A 2014-es gazdasági év értékelése

A játékadó-bevétel 2014-ben 34,6 milliárd forint volt, amely a költségveté-
si előirányzatot 1,6 milliárd forinttal haladta meg. A játékadóból származó 
bevétel bár az előző évhez képest érdemi javulást jelent, de igen jelentősen 
elmarad a 2010-es értékhez képest. (1. ábra)

1. ábra: A játékadó-bevétel alakulása Magyarországon
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés

A többlet hátterében egyrészt a bázisévi bevétel mintegy 0,9 milliárd fo-
rinttal magasabb összegű teljesülése, másrészt a 2014. október 4-től Magyar-
országon is bevezetett Eurojackpotból származó bevétel, valamint az egyes 
játéknemekben (kaparós sorsjegyek, Puttó) az előzetesen vártnál erőteljesebb 
forgalombővülés áll. (2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi 
CCXXX. törvény végrehajtásáról, 2015)



151

ACRA CAROLUS ROBERTUS 6 (2)

A Szerencsejáték Zrt. bevételeinek alakulása

A játékadóból származó állami bevételek alakulásával ellentétben a Szerencse-
játék Zrt. bevételei a vizsgált időszakban gyorsan emelkedő tendenciát mutat-
tak, mely a 2. ábrán látható. A 2010. évben a Szerencsejáték Zrt. 169 milliárd 
forintos bevétel realizált, mely a folyamatos növekedés eredményeként 2015-re  
meghaladta a 351 milliárd forintot, ami 107,7 százalékos növekedést jelent.  
A cég bevétele tehát öt év alatt több mint duplájára növekedett, történt ez úgy, 
hogy 2011 szeptemberében a játékadó mértéke 500%-al emelkedett. (2. ábra) 

2. ábra: A Szerencsejáték Zrt. bevételeinek alakulása
Forrás: Szerencsejáték Zrt. jelentése alapján saját szerkesztés

A 2014. év volt a cég életének legdinamikusabban fejlődő időszaka: 60,5 
milliárd forint növekedéssel a bevétele már elérte a 304,5 milliárd forintot. 
Ilyen mértékben még soha nem nőtt a cég bevétele! A 2014-es növekedésben 
közrejátszott az is, hogy az Eurojackpot bevétele 4 milliárd forint, a Tipp-
mixé 23 milliárd forint, a Tippmixproé 12,9 milliárd forint, a Puttóé pedig 
3 milliárd forint volt. 
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nókba való részleges átterelődése. (2013. évi központi költségvetéséről szóló 
2012. évi CCIV. törvény végrehajtásáról, 2014)

A 2014-es gazdasági év értékelése

A játékadó-bevétel 2014-ben 34,6 milliárd forint volt, amely a költségveté-
si előirányzatot 1,6 milliárd forinttal haladta meg. A játékadóból származó 
bevétel bár az előző évhez képest érdemi javulást jelent, de igen jelentősen 
elmarad a 2010-es értékhez képest. (1. ábra)

1. ábra: A játékadó-bevétel alakulása Magyarországon
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés

A többlet hátterében egyrészt a bázisévi bevétel mintegy 0,9 milliárd fo-
rinttal magasabb összegű teljesülése, másrészt a 2014. október 4-től Magyar-
országon is bevezetett Eurojackpotból származó bevétel, valamint az egyes 
játéknemekben (kaparós sorsjegyek, Puttó) az előzetesen vártnál erőteljesebb 
forgalombővülés áll. (2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi 
CCXXX. törvény végrehajtásáról, 2015)
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A szerencsejátéktörvény-változtatás hatása a vendéglátóegységekre

A szerencsejátéktörvény-változtatás nagy hatással volt vendéglátóegységek szá-
mára országos szinten. Míg 2010-ben 12 912 db II. kategóriás játékteremmel 
rendelkező vendéglátó egység működött Magyarországon – sőt még 2011-ben 
is 11 ezer felett volt a számuk –, addig 2012-re drasztikus visszaesés volt ta-
pasztalható, és már csak 5222 db működött. Ami mégis a legszembetűnőbb, 
hogy 2013-ra a számuk nullára csökkent!

Ha tovább gondolkodunk, és beszorozzuk a vendéglátó egységeket mini-
mum 3 alkalmazottal, akkor ez megközelítőleg 39 ezer munkavállalót érintett. 
Ezen vendéglátó egységek további jövőjét az határozta meg, hogy a profitjuk 
hány százalékát adta a játékterem bevétele.

A játéktermek számának csökkenésével a foglalkoztatottak száma is jelentősen 
csökkent. Az országos adatok alapján 2010 és 2014 között a fizikai foglalkozta-
tásúak létszáma a vendéglátásban 5562-fővel csökkent. A 18%-os csökkenést 
a játéktermek megszűnése okozhatta. Időszakos lebontás alapján kimutatható, 
hogy a 2011., a 2012. és a 2013. években jelentős elbocsájtások voltak az ágazat-
ban. Igaz, hogy 2014-re megállt az elbocsájtások számának növekedése, sőt egy 
kicsit még emelkedett is a foglalkoztatottak létszáma. (1. táblázat)

1. táblázat: Vendéglátás foglalkoztatottsága 2010−2014 között

Év Teljes munkaidős fizikai foglalkozásúak  
létszáma a vendéglátásban (fő) Változás (fő)

2010 30 822 -

2011 28 954 -1 868

2012 26 609 -2 345

2013 25 099 -1 510

2014 25 260      161

Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 

Szerencsejáték-szervező cégek helyzetének alakulása 

A szerencsejáték területén működő vállalkozások száma radikálisan lecsök-
kent négy év alatt. Míg 2010-ben 1662 cég működött, addig 2013-ban már 
csak 866, vagyis gyakorlatilag a felére esett vissza a számuk. A csökkenés oka 
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egyértelműen a törvénymódosítás volt. Nem meglepő tehát, hogy a szervezet 
tevékenységében részt vevők és az alkalmazásban állók száma is radikálisan 
csökkent ezen időszak alatt, a visszaesés itt is mintegy 50 százalékos. A Szeren-
csejáték Zrt. meghatározó szerepet játszik az összes szerencsejátékkal foglalko-
zó cégen belül a foglalkoztatottak létszámát illetően is. A Szerencsejáték Zrt. 
esetében azonban – az országos tendenciával szemben – nőtt a foglalkoztatot-
tak száma, míg 2010-ben 1272 főt alkalmazott a cég, addig 2013-ban már 
1502-t, ami 18 százalékos növekedést jelent. Ezt szemlélteti a 2. táblázat.

2. táblázat: Szerencsejáték szervező cégek foglalkoztatottsága

Év Működő vállal-
kozások száma 

(db)

A szervezet  
tevékenységében részt 

vevők száma (fő)

Alkalmazásban 
állók száma (fő) SZJ.Zrt (fő)

2010 1 662 6 635 6 116 1 272

2011 1 643 6 687 6 045 1 278

2012 1 347 5 156 4 537 1 482

2013     866 3 773 3 395 1 502

Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 

A 2010-es évtől csak a 2013. évig vannak adatok Magyarországon, 
melyek a szerencsejáték-piac cégeire vonatkoznak, így csak ezt az idő-
szakot lehetett vizsgálni.

A vállalkozások számának csökkenésével együtt természetesen a személyi 
jellegű ráfordítások is drasztikusan csökkentek. Míg 2010-ben 18,8 milli-
árd Ft volt a személyi jellegű ráfordítás, addig 2013-ra ez az érték lecsökkent 
14,2 milliárd Ft-ra. Az ágazatban 2013-ban 4,67 milliárd forinttal kevesebb 
volt a ráfordítások összege, mint 2010-ben, mely 25%-os csökkenést jelen-
tett. A személyi jellegű ráfordítások csökkenésének hátterében tehát az ága-
zatban foglalkoztatottak számának csökkenése áll.

A szerencsejáték ágazatban tevékenykedő cégek bevételei növekedtek a 
vizsgált időszakban. A nettó árbevétel 2013-évre 17,8 milliárddal emelke-
dett 2010-hez képest, ez pedig éppen az adóemelés időszaka. A hozzáadott 
érték tényező költségei is növekedtek 54.4 milliárd forinttal. (A mutató 
kiszámítása a következő: termelési érték - anyag- és energiaköltség - igénybe vett 
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szolgáltatás - egyéb szolgáltatás + termék és termelési támogatások - termék- és 
termelési adók.) A bruttó működési eredmény szintén növekvő tendenciát 
mutat 2011-től, a vizsgált időszakban 59,1 milliárd növekedést jelent.  
(3. táblázat) Az ágazat növekedése is igazolja, hogy nem sikerült a szerencse-
játékra költő vásárlók visszaszorítása.

3. táblázat: Szerencsejáték-szervező cégek pénzügyi adatai

ÉV

Nettó  
árbevétel

(millió Ft)

Hozzáadott érték 
tényező költségen 

(millió Ft)

Bruttó működési 
eredmény

(millió Ft)

Személyi jellegű 
ráfordítások

(millió Ft)

2010 260 475 151 472 132 614 18 857

2011 274 782 140 010 130 226 18 783

2012 262 684 157 693 141 643 16 050

2013 278 293 205 952 191 765 14 187

Forrás: KSH adatok alapján saját szerkeztés 

A kaszinók helyzetének alakulása

A kaszinók monopolhelyzetet élveznek 2012-től az ágazatban, ami valójában 
két szerencsejáték-szervező céget takar. Ezek közül a Las Vegas Casinó Kft. be-
vételeit vizsgáltuk. A 2010. évben 2,85 milliárd Ft volt a cég árbevétele. Ebben 
az évben megközelítőleg 20 darab, a kaszinóhoz hasonló I. kategóriájú játékte-
rem üzemelt Budapesten. A 2011. évben már 3,2 milliárd forintnyi forgalmat 
realizált a Las Vegas Casinó Kft. (Látható tehát a növekvő forgalom az adóeme-
lés hatása ellenére.) A 2012. évben is hasonló mértékben emelkedett a forgalom, 
és a bevétel meghaladta a 3,8 milliárd forintot. Kiemelendő, hogy a kaszinók-
ban elhelyezett pénznyerő automaták hitelesítéssel, plombált számlálókkal, tí-
pusengedéllyel rendelkeznek, a gépek a szervezőnél auditált online rendszerbe 
vannak kötve. A gépek ellenőrzése vizuálisan, illetve online rendszeren keresz-
tül, továbbá videorendszeren keresztül is működik. A kaszinók ellenőrzése hely-
színi ellenőrzéssel, videoellenőrzéssel és bizonylati ellenőrzéssel történik.

Az igazi nagy áttörés a bevételekben 2013-ra, a tiltás utáni évre tehető, 
mikor is a cég bevétele drasztikusan emelkedni kezdett. A 2013-as év 6,2 
milliárd forintos árbevétele rekordnak számított a cég életében. A 2014. év 
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bevétele pedig bőven meghaladta még ezt is, újabb bevételi rekordot felál-
lítva: 7,7 milliárd Ft-tal. A Las Vegas Casinó Kft. árbevétele tehát 2010 és 
2014 között 2,7 szeresére növekedett. A 2015. évre aztán két cégre bontották 
szét a bevételeket: az LVC Dimond Kft.-re és az LVC Gold Kft.-re, melyek 
együttes bevétele összegezve jelenik meg az 5. ábrán 2015-re vonatkozólag. 
Látható, hogy 2015-ben realizált 23 milliárd forintot meghaladó árbevétel 
már háromszorosa az előző évinek. (3. ábra)

3. ábra: A Las Vegas Casino Kft. és cégeinek árbevétele
Forrás: Las Vegas Casino Kft. adatai alapján saját szerkesztés

A 2015. év újabb rekordot jelentett a cég életében, hiszen újabb koncessziós 
jogokat sikerült megnyernie, és négy újabb kaszinót nyitottak Budapesten. A 
2014. év végén aztán olyan kormányzati intézkedést hoztak, hogy az évi 700 
millió forint körüli koncessziós díjat megtarthatja a cég magának, pontosab-
ban fogalmazva leírhatja a játékadóból.

A cég gazdasági mutatói nagymértékben javultak, melyek azt igazolják, 
hogy az adókedvezmények igen pozitív hatással vannak a cég helyzetére. A 
Las Vegas Casinó Kft. adózott eredménye 387 millió forintról (2010) 3,06 
milliárd forintra (2014) emelkedett, ami nyolcszoros eredményt jelent. Ami 
igazán szembetűnő még, az a ROE és a ROA mutató esetében tapasztalha-
tó. A ROE értéke 2014-ben 498% volt, ami igen magas tőkearányos adózási 
eredményt mutat. Még a Szerencsejáték Zrt. esetében is „csak” 117% volt ez 
az érték 2014-ben. (Opten Cégtár, 2015)
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4. táblázat: Las Vegas Casinó Kft. pénzügyi mutatóinak alakulása (ezer Ft)

Megnevezés 2010 2011 2012 2013 2014

Árbevétel 2 846 713 3 213 697 3 886 325 6 202 258 7 723 402

Adózott eredmény     387 751    488 609    581 466 1 688 585 3 063 378

Saját tőke     615 000    615 000    615 000    615 000    615 000

Eszközök összesen 1 897 108 1 516 316 1 516 316 1 788 564 2 976 914

ROE (%)             63            79             95           275           498

ROA (%)             20           32            38            94           103

Forrás: Az Opten Informatikai Zrt. adatai alapján saját szerkesztés és számítások

Megjegyzendő, hogy a cégfelügyeletben dolgozók létszáma nem változott. 
Az ellenőrzési és engedélyezési árbevételük viszont 3,9 milliárd forintról 0,69 
milliárd forintra csökkent 2010 és 2015 között. 

Következtetések, javaslatok

A kutatás eredményének tükrében néhány fontos kérdésre kívánunk válaszolni. 

Hogyan alakult a szerencsejáték szereplőinek helyzete az elmúlt években?

Látható, hogy Magyarországon a szerencsejáték szereplőinek helyzete radi-
kálisan megváltozott, még ha a Szerencsejáték Zrt. monopol helyzetét nem 
is vesszük figyelembe. Az állami törvénykezés folyamatosan változtatta a sze-
rencsejáték törvényt. Megállapítható, hogy nem stabil és nem kiszámítható 
a vállalkozók, a cégek helyzetére vonatkozóan. A folyamatos változások mi-
att kiszámíthatatlan a gazdasági jövőkép a cégek számára. A szerencsejáték 
szereplőinek a helyzete centralizálódott, az ágazatban foglalkoztatottak szá-
ma drasztikusan csökkent. Bár 2010-hez képes szűkült a kínálat a szeren-
csejáték-piacon, de ennek ellenére 2015-ben is majdnem minden községben 
elérhető a szerencsejáték. Formáját tekintve a nagyobb nyereményt kínáló 
szerencsejáték határozza meg a piacot. Ilyenek a kaszinókban kínált 100 fo-
rintra 1 000 000 Ft-os nyeremény vagy akár a lottón 225 forint kockáztatása 
esetén nyerhető több milliárd forintos összeg. A bevételek eloszlásában jelen-
tősen a Szerencsejáték Zrt. uralja a piacot.

A szerencsejátéktörvény-módosítás gazdasági hatásai
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Kik lettek a szereplők 2015-re?

Stabilan piacvesztő ugyan a Szerencsejáték Zrt., viszont a szerencsejáték-szer-
vező szektor szerkezete jelentősen megváltozott. A 2010-es évben még 1200 
szereplőből álló üzemeltetői kör 2015-re kétszereplősre csökkent. A 2010-es 
helyzethez képest az ágazatban már csak a kaszinók kapnak lehetőséget kon-
cessziós jog útján. A Szerencsejáték Zrt. is indult a kaszinós koncessziós jo-
gért, de nem tartották az elbírálók alkalmasnak a jog elnyerésére.

Valóban megoldás volt a törvénymódosítás a szerencsejáték-függők 
visszaszorítására?

Látva a bevételek növekedését megállapítható, hogy csak kis mértékben tud-
ták visszaszorítani a szerencsejátékot űző emberek játékhoz jutását. Budapes-
ten, Kecskeméten, Sopronban, Debrecenben minden játékformát elérnek. 
Vidéken a lottózókban szintén elérhető a szerencsejáték.

Hogyan alakult a szerencsejátékhoz kapcsolódó vállalkozások 
helyzete?

Kevesebb vállalkozást érint a jelenlegi (2016) szerencsejáték-piac, mint 2010-ben.  
A piac bevételei közül kiestek a vendéglátós vállalkozók egy része és a velük 
szoros kapcsolatban lévő vállalkozások. A gyártási rész 1 gyártó kivételével 
megszűnt, a vizsgáztatást végző laborok bezártak. Az ellenőrzési, engedélye-
zési részen a bevételek csökkentek, de az itt foglalkoztatottak száma nem vál-
tozott.

Hogyan értékelhető a szerencsejáték törvény módosítása gazdasági 
szempontból?

A Szerencsejáték Zrt. adózási rendszere nem változott. A 2014-es novem-
beri törvény alapján azonban a kaszinótulajdonosok leírhatják a koncessziós 
díjukat a társasági adóból, mely a vizsgált kaszinós cégnek több milliárdos 
megtakarítást eredményez(ett). A szerencsejátékból származó adóbevételek 
2010 és 2014 közötti években nagymértékben csökkentek: 53,4 milliárd Ft-
ról 34,6 milliárd Ft-ra, ami 18,8 milliárd Ft csökkenést jelent. Az ellenőrzési 
és engedélyezési díjak esetében még drasztikusabb bevételcsökkenés figyelhe-
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4. táblázat: Las Vegas Casinó Kft. pénzügyi mutatóinak alakulása (ezer Ft)

Megnevezés 2010 2011 2012 2013 2014

Árbevétel 2 846 713 3 213 697 3 886 325 6 202 258 7 723 402

Adózott eredmény     387 751    488 609    581 466 1 688 585 3 063 378

Saját tőke     615 000    615 000    615 000    615 000    615 000

Eszközök összesen 1 897 108 1 516 316 1 516 316 1 788 564 2 976 914

ROE (%)             63            79             95           275           498

ROA (%)             20           32            38            94           103

Forrás: Az Opten Informatikai Zrt. adatai alapján saját szerkesztés és számítások

Megjegyzendő, hogy a cégfelügyeletben dolgozók létszáma nem változott. 
Az ellenőrzési és engedélyezési árbevételük viszont 3,9 milliárd forintról 0,69 
milliárd forintra csökkent 2010 és 2015 között. 

Következtetések, javaslatok

A kutatás eredményének tükrében néhány fontos kérdésre kívánunk válaszolni. 

Hogyan alakult a szerencsejáték szereplőinek helyzete az elmúlt években?

Látható, hogy Magyarországon a szerencsejáték szereplőinek helyzete radi-
kálisan megváltozott, még ha a Szerencsejáték Zrt. monopol helyzetét nem 
is vesszük figyelembe. Az állami törvénykezés folyamatosan változtatta a sze-
rencsejáték törvényt. Megállapítható, hogy nem stabil és nem kiszámítható 
a vállalkozók, a cégek helyzetére vonatkozóan. A folyamatos változások mi-
att kiszámíthatatlan a gazdasági jövőkép a cégek számára. A szerencsejáték 
szereplőinek a helyzete centralizálódott, az ágazatban foglalkoztatottak szá-
ma drasztikusan csökkent. Bár 2010-hez képes szűkült a kínálat a szeren-
csejáték-piacon, de ennek ellenére 2015-ben is majdnem minden községben 
elérhető a szerencsejáték. Formáját tekintve a nagyobb nyereményt kínáló 
szerencsejáték határozza meg a piacot. Ilyenek a kaszinókban kínált 100 fo-
rintra 1 000 000 Ft-os nyeremény vagy akár a lottón 225 forint kockáztatása 
esetén nyerhető több milliárd forintos összeg. A bevételek eloszlásában jelen-
tősen a Szerencsejáték Zrt. uralja a piacot.
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tő meg. Míg 2010-ben 3,9 milliárd Ft volt az ilyen jellegű állami bevétel, ad-
dig 2015-ben már csak 0,69 milliárd Ft volt. Kritikus volt közben a 2013. év, 
amikor a tiltás utáni évben 0,448 milliárd Ft-ra csökkent a bevétel. Közben a 
szektor foglalkoztatottsága is nagy arányban csökkent. Megállapítható tehát, 
hogy a szerencsejáték törvény módosítása kedvezőtlen gazdasági következ-
ményekkel járt.

Mi lett az ellehetetlenített vállalkozásokkal?

A vállalkozások bizony komoly anyagi veszteséget könyvelhettek el, az át-
lagos veszteségük 67,2 millió forint volt. Az üzemeltetőknél 104,8 millió 
forint, a nem üzemeltetőknél pedig 7,8 millió forint volt a veszteség. Mind 
a két érték jelentősnek tekinthető. A munkavállalók 90,2%-a más ágazatba 
ment át, többségük a vendéglátásba. A szerencsejáték területén csupán 6,9%-
uk maradt. A cégeknél az elbocsájtás átlagosan 30 főt érintett. Az 1200 sze-
rencsejáték-szervező cég megszűnésével együtt megközelítőleg 30 ezer fő 
munkavállaló is más ágazatba kényszerült. Fontos azt is látni, hogy ők má-
sok elől vették el azt az munkahelyet, melybe a váltásuk miatt kényszerültek. 
Megállapítható, hogy e vállalkozások többségének helyzete kilátástalanná 
vált. Több éve működő cégek nem végezhették tovább azt a tevékenységet, 
melyet 10-20 éve folyamatosan működtettek, hatalmas szociális és mentális 
veszteségeket eredményezett a törvénymódosítás. 
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