
 

 

 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.:   /2021/23 

23. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

23. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban 

 

 

 

Poslanecký návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ....../2021 o podmienkach umiestňovania herní na území mesta Dunajská 

Streda a o zákaze prevádzkovania hazardných hier v určených dňoch 

 

Képviselői indítvány a játéktermek Dunaszerdahely városában történő elhelyezésének 

feltételeiről, valamint a szerencsejáték meghatározott napokon történő üzemeltetésének 

tilalmáról szóló ……/2021. sz. általánosan kötelező érvényű rendeletet elfogadására 

 

 

Predkladajú :  Bugár György, JUDr. Hodosy Szabolcs, Mgr. Nagy Krisztián, Szabó László 

Beterjesztik:     

 

Vypracoval: Szabó László, zástupca primátora  

Kidolgozta: 

 

Návrh na uznesenie: 

Határozati javaslat:   Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda  

 

A/  s a   u z n i e s l o  

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská 

Streda č. .../2021 zo dňa 29. júna 2021, ktorým sa určujú 

podmienky umiestňovania herní na území mesta 

Dunajská Streda a zákaz prevádzkovania hazardných 

hier v určených dňoch v predloženom znení 

 

B/  s p l n o m o c ň u j e   p r i m á t o r a  

oznámiť Úradu pre reguláciu hazardných hier prijatie 

všeobecne záväzného nariadenia do piatich dní odo dňa 

jeho prijatia 

 

 

 



 

A Dunaszerdahelyi Városi Képviselő-testület 

 

A/ h a t á r o z a t o t   h o z o t t 

a játéktermek Dunaszerdahely város területén történő 

elhelyezésének feltételeiről és a szerencsejáték 

meghatározott napokon történő üzemeltetésének 

tilalmáról szóló Dunaszerdahely Város 2021/ ... sz. 2021. 

június 29-én elfogadott általánosan kötelező érvényű 

rendeletéről 

 

B/  m e g h a t a l m a z z a    a    p o l g á r m e s t e r t 

hogy az általánosan kötelező érvényű rendelet 

elfogadásáról az elfogadástól számított öt napon belül 

értesítse a Szerencsejáték-szabályozási Hivatalt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jún  2021 

2021. június 

  



 

Dôvodová správa - Indoklás 

Sociálne, ekonomické a zdravotné riziká spojené s hraním hazardných hier sú všeobecne známe. 

Medzinárodná klasifikácia chorôb eviduje patologické hráčstvo ako diagnostickú kategóriu a je 

zaradené k poruchám, ktoré v živote jedinca môže viesť k poškodeniu jeho sociálnych, rodinných, 

materiálnych a pracovných hodnôt a iných záväzkov. 

Dňa 29. 1. 2019 bol v NR SR prijatý zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách, ktorý okrem iného 

umožňuje svojimi splnomocňovacími ustanoveniami čiastočne obmedziť prevádzkovanie niektorých 

druhov hazardných hier na území obce formou vydania všeobecne záväzného nariadenia.  

Účelom predkladanej poslaneckej iniciatívy je, aby mesto Dunajská Streda využilo túto zákonnú 

možnosť, preto odporúčame prijať návrh, ktorý zohľadňuje zákonné možnosti obmedziť hazard na 

území mesta.  

Domnievame sa, že úlohou mesta je o. i. vytvárať optimálne podmienky pre pokojný život svojich 

obyvateľov, preto našim prvoradým cieľom je zabezpečiť ochranu občanov pred sociálno-

patologickými javmi vyvolanými hazardnými hrami a vytvoriť podmienky na ochranu verejného 

poriadku a pre zdravý spôsob života obyvateľov, a to obmedzením prevádzkovania niektorých druhov 

hazardných hier v určených dňoch v kalendárnom roku. 

Zákaz je možné udeliť v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia najviac na 12 dní v kalendárnom 

roku. Ak mesto prijme takéto všeobecne záväzné nariadenie, musí tak rozhodnúť do 31. októbra a toto 

všeobecne záväzné nariadenie bude platiť v priebehu nasledujúceho kalendárneho roka. 

---------------------------------------------- 

A szerencsejátékkal kapcsolatos társadalmi, gazdasági és egészségügyi kockázatok jól ismertek. A 

betegségek nemzetközi osztályozása diagnosztikai kategóriaként rögzíti a kóros szerencsejáték-

függőséget, és azok közé a rendellenességek közé sorolja, amelyek az egyén életének, családjának, 

anyagi és munkaértékeinek, valamint egyéb kötelezettségeinek károsodásához vezethet. 

A SZK NT 2019. január 29-én fogadta el a szerencsejátékokról szóló Tt. 30/2019. sz. törvényt, amely 

felhatalmazó rendelkezései révén többek között lehetővé teszi, hogy az önkormányzat egy általános 

érvényű rendelet kiadásával részben korlátozza bizonyos szerencsejáték-típusok üzemeltetését a 

település területén. 

A benyújtott képviselői kezdeményezés célja, hogy Dunaszerdahely város éljen ezzel a jogi 

lehetőséggel, ezért javasoljuk egy olyan indítvány elfogadását, amely figyelembe veszi a szerencsejáték 

korlátozásának jogi lehetőségeit a városban. 

Úgy gondoljuk, hogy a város feladata többek közt az optimális feltételek megteremtése a lakosainak 

békés életéhez, ezért elsődleges célunk a polgárok védelme a szerencsejáték okozta szociálpatológiai 

jelenségekkel szemben, valamint a közrend és a lakosok egészséges életmódjának védelme, mégpedig 

bizonyos típusú szerencsejátékok üzemeltetésének korlátozásával a naptári év meghatározott napjain. 

A tilalom a fenti jogszabályi rendelkezésnek megfelelően egy naptári év legfeljebb 12 napjára adható. 

Ha a város elfogad egy ilyen általánosan kötelező érvényű rendeletet, akkor arról legkésőbb október 

31-ig kell döntenie, és ez a rendelet a következő naptári évre vonatkozóan lesz hatályos. 

 


