Sérülékeny személynek nem minősülő játékosok részére
önkorlátozó, önkizáró intézkedések biztosítása
Belépés korlátozása, (önkorlátozás, önkizárás):
A játékkaszinó a belépés megtagadása intézkedés igénybevételét biztosítja a
játékos részére:
•
•
•
•

3
6
1
2

hónap,
hónap,
év vagy
év időtartamra.

Önkorlátozó, Önkizáró nyilatkozat átvétele, alkalmazása:
A játékkaszinó a játékos önkorlátozó nyilatkozatát írásban, a személyazonossága
igazolása mellett veszi át a játékostól.
A játékkaszinó az önkorlátozó nyilatkozatot annak átvétele napján
nyilvántartásba veszi. Az önkorlátozó nyilatkozat szerinti intézkedést a
játékkaszinó a nyilatkozat nyilvántartásba vételét követő 24 órán belül
alkalmazza. Az önkorlátozó nyilatkozat átvételével egyidejűleg a játékkaszinó a
játékos részére a „Tájékoztató a bírósági és a jelentős önkorlátozás alatt álló
játékosok fokozott védelméről és a játékosvédelmi nyilvántartás működéséről”
szóló tájékoztatót átadja.
A játékkaszinó az önkorlátozó nyilatkozat adatait az egyes szerencsejátékok
engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok
végrehajtásáról szóló rendelet szerint a belépőkártya adatai között feltüntetheti.
Az önkorlátozó nyilatkozat szerinti intézkedést a játékkaszinó a nyilatkozat
nyilvántartásba vételét követő 24 órán belül alkalmazza.
A legalább 1 éves érvényességű nyilatkozatot a játékos 7 hónap elteltével
személyazonossága igazolása mellett írásbeli nyilatkozatban vonhatja vissza. A
játékkaszinó a visszavonó nyilatkozatot annak átvétele napján nyilvántartásba
veszi és az önkorlátozás feloldását a nyilvántartásba vétel napjától alkalmazza.
Az 1 évnél rövidebb érvényességű önkorlátozás feloldásának nincs helye.

Az önkorlátozás feloldását a szervező a felelős játékszervezés elvének
figyelembevételével megtagadhatja különösen a következő esetekben:
•

Az önkorlátozó nyilatkozat előterjesztésekor az átadott nyilatkozatban a
játékos maga kérte írásban, hogy:
o az önkorlátozás, lejárta előtt semmi esetben se kerüljön feloldásra,
még akkor sem, ha azt maga kérelmezi, vagy
o a nyilatkozatra írt megjegyzésben, vagy ahhoz mellékelt levélben
vagy ahhoz kapcsolódóan a szervezőnek általa később elküldött
levél, e-mail tartalma úgy értelmezhető, hogy a játékos azt kéri, hogy
ne kerüljön feloldásra az önkorlátozása annak lejárta előtt.
Ilyen előzmények után a játékkaszinó, mint felelős játékszervező abban az
esetben tudja érdemben elbírálni a játékos önkorlátozó nyilatkozatának idő
előtt történő feloldását, ha a játékszervező számára a kérelem tartalmából
és a benyújtás körülményeiből egyértelművé válik, hogy azt alaposan
megfontolta a játékos, így:
•
•
•
•

•
•
•
•

közjegyző vagy ügyvéd által ellenjegyzett nyilatkozatban nyújtja be
azt, és tartalmazza, hogy
pontosan mikortól, melyik naptól kíván ismét játszani a
kaszinóban,
vállalja az önkorlátozás feloldásának minden következményét, és
külön kijelenti azt is, hogy
az önkorlátozó nyilatkozatában általa írásban rögzített feloldási
tilalom visszavonására vonatkozó tiltását is módosítja, azaz
visszavonja azt.

ha az önkorlátozás ideje alatt bármilyen módon megkísérelte a
játékkaszinóba való bejutást az adott játékos
a játékos szerencsejáték-függőségben szenved, vagy ezzel kapcsolatos
ellátásban vesz részt,
a játékos ellen gondnokság alá helyezési eljárás van folyamatban,
játékos az első önkorlátozását követően kért önkorlátozásának a
feloldását kéri.

