P6nzt5.rg6pek - A hivatal megt6veszt5 rekfbmokra figyetmeztet

Budapest, 2QI3. okt6ber 10., csutortok (MTI) - Hamis
reklSmokra figyermezLet az onlinep6nztfrg6p-piacon a Magyar
Kereskedelmi EngedSlyez6si Hivatal (MKEH), amely ism6t.elten
ci----a--'tr^'lL<---l^
rern]v]a
a^ trgyelmet
arra, hogy csak az 5ltala enged6lyezett
onl-ine g6pek forgalmazhat6k.
Az MTr=hez csutortokon eljuttatott kozlem6ny szerint.
egyes webhelyeken egy "SAM4S NR-330 Online" meqnevez6sij
p6nzL5,rg6pet (egyes megnevez6sekben: ad5ugyi nyomtat5t)
kinSlnak megv6telre, megrendel6sre. Erre a tipusra azonban a
MKEH forgalmazS,si enged6lyt. nem adott. ki, tipusvizsglraLlt nem
v6gezte €1, 5s a p6nzL6rg6pre forgalmaz1.s! enged6ly irdnti
k6rel-met sem nyfij tottak be - hangsriryozza a hivatal .
Emellet.t egy forgalmaz6 oJ-yan sajt.6kozlem6nyt jetentetett
meg a SAM4S NR-240,-270, -300, -330, -440 t.ipusokr6l, amely
tobb tekintetben is alkalmas a fe1haszn6l6k megt6veszt6sSre a
hivatal szerint, miutdn a sajt5kozlem6ny t6nyk6nt keze]! az
NR-270, NR-300 tipusok forgalmazhaL6s6gd.L, i]]etve a tovdbbi
fel-soroft tlpusok miiszaki megferelos6g6t . Ezzer szemben a
tenyleges forgalomba hozatal- kul-onb6zo okok miatt m6q eqvik
tipus eset6ben sem lehets6ges.
A sAM4s NR-440 online p6nzL5.rg6pre az MKEH forgalmaz6si
enged6lyt nem adott ki. A p6nzt6rg6pre forgalmaz6.s! enged6ly
irdnti k6rel_met mdr nyrljLottak be az MKEH-hoz, de
tipusvi-zsg61hat.6 k6szul-6ket m6g nem.
A SAM4S NR-240 Online p6nzt6rg6pre sem adott ki
forgalmazS,si enged6lyt a hivatal . A p6nztdrg6pre forgalmaz6.si
enged6ly irSnti k6relmet m6r nyrljtottak be az MKEH-hoz, a
tipusvi zsg6.l-at folyamatban van.
A SAM4S NR-270 Onl_ine 6s a SAM4S NR-3OO Online
p6nztdrg6pre a hivatal m5r kiadta a forgalmaz6s:- enged6lyt, de
az enged6lyben a t6nyleges forgalomba hozatalt tovdbbi
hiSnyp5tlSshoz kotott6k, amelynek teljesit6s6ig a forgalomba
hozatal nem kezdheto meg. A hi5nyp6t15s m6g nem tort.6nt. meg.
Eml-6keztetnek; az frj tipusri p6nzt6.rg6pek forgalmazdsS,t a
MKEH akkor enged6lyezi, ha a p6nztdrg6p megfelel a vonatkoz6
miniszt6riumi rendel-etben el-61rt mtiszaki kovetelm6nyeknek,

felt6teleknek, 6s ezt tipusvizsgSlat igazolja.

A

tipusvizsgS,raL megSllapitdsai alapj 6,n az MKEH hatS,rozattaldont a forgalmazl,si enged6ly megad5sdr6l vagy az enged6ly
irdnti k6relem elutasitdsdr6l.
A kiadott forgalmazS"si enged6lyek listdja az MKEH
honlapjrin hozzAf6rhet5. A Iistdn jelenleg t8 g6ptipus
szerepel

.

