Tájékoztató egyes (hitelesítő laboratórium közreműködésével
végzett) szerencsejáték eszközök hitelesítésével kapcsolatban
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: MKEH) területi
Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóságai (a továbbiakban: területi Hatóság) a
260/2006 (XII. 20.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott területi
illetékességgel látják el a pénznyerő automatákkal, a játékautomatákkal, a
jackpot rendszerekkel és az Integrált Ellenőrző Készülék (a továbbiakban: IEK)
kiolvasásáról készített adathordozóval kapcsolatos hatósági hitelesítéseket.
Az előzőekben részletezett hitelesítések végrehajtása és számlázása a mérésügyről
szóló 1991. évi XLV. törvény és a végrehajtását szabályozó 127/1991. (X. 9.) Korm.
rendelet, a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak
megállapításáról szóló 78/1997 (XII. 30.) IKIM rendelet, továbbá a szerencsejáték
szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény és az egyes szerencsejátékok
engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok
végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet figyelembevételével, az alábbiak
szerint történik.
A hitelesítést megelőző műszaki vizsgálatok és a hitelesítés MKEH által történő
elvégzésére Hitelesítő Laboratórium (a továbbiakban: HL) létrehozása kérelmezhető.
A feltételeknek megfelelő és azok folyamatos betartását vállaló gazdálkodó szervezet
nyilvánítható HL-lé. A HL közreműködésével végzett hitelesítési eljárás során az
MKEH a HL-el kerül jogviszonyba.
A szerencsejáték eszköz üzemeltetőjének (a továbbiakban: szerencsejáték szervező)
a hitelesítési igényét valamelyik feljogosított HL-nek kell benyújtania.
A HL – a feljogosításkor nyilatkozatban vállaltaknak megfelelően – összesítve rendeli
meg a hitelesítéseket az MKEH területi Hatóságától.
A MKEH területi Hatósága a szerencsejáték szervezővel nem áll jogviszonyban,
hitelesítési kérelmet csak a HL-től fogadhat.
A hitelesítési kérelem alapján a területi hatóság a HL részére számlát állít ki, a
számla kiegyenlítése után végezhető el a hitelesítés.
A hitelesítést a HL közreműködésével kell végezni. A hitelesítést megelőzően a HL
szakembere elvégzi a műszaki vizsgálatot és az előkészítést. A hitelesítést az MKEH
területi Hatóságának erre feljogosított köztisztviselője a hatályos (az MKEH
honlapján is hozzáférhető) HE 77 számú hitelesítési előírás sorozat megfelelő
tagjában szabályozott módon hajtja végre.
Pénznyerő automata hitelesítése, továbbá az IEK kiolvasása és a kiolvasásról
készített adathordozó hitelesítése HL-ben végezhető. A használat helyszínén (a
továbbiakban: helyszínen) hitelesíthető pénznyerő automaták listája az MKEH
honlapján naprakészen hozzáférhető. Jackpot rendszer hitelesítése kizárólag a
helyszínen, játékautomata hitelesítése helyszínen is elvégezhető.
Jelen dokumentum a pénznyerő automatákkal, a játékautomatákkal, a jackpot
rendszerekkel és az IEK kiolvasásáról készített adathordozóval kapcsolatos
hitelesítések ügyében nyújt tájékoztatást, egyéb szerencsejáték eszközökre nem
vonatkozik.

