A SZERENCSÉHEZ
FELELŐSSÉGVÁLLALÁS
IS KELL

Segítségnyújtás és támogatás (Magyar)

BIZTONSÁGOS JÁTÉK…
Aki szerencsejátékot és fogadást űz, az izgalmas
szórakozást és szabadidős tevékenységet talált
magának, aminek azonban lehetnek hátulütői is.
Fennáll ugyanis a veszélye, hogy kevésbé vagy
egyáltalán nem kontrollált magatartásba mehet
át, ami problémákat okozhat az érintettek és környezetük számára.
Ha Ön is azon a véleményen van, hogy a játék/
fogadás teherré válik az Ön számára, vagy szakképzett tanácsadóink már meghívták egy beszélgetésre, akkor ez a prospektus értékes segítséget
jelenthet Önnek. A benne található összes információ célja, hogy megfelelően kezelje a játékot/
fogadást.
Éljen a lehetőséggel, és gondolja végig a játékhoz való hozzáállását és magatartását, hogy mindig meg tudja őrizni a kontrollt! Ha az elolvasás
után még vannak megválaszolatlan kérdései,
kérjük, forduljon szakképzett tanácsadóinkhoz,
akik bármikor szívesen rendelkezésére állnak
egy beszélgetésre.

A PA ENTERTAINMENT &
AUTOMATEN AG
FELELŐSSÉGET VÁLLAL…
A PA Entertainment & Automaten AG annak
tudatában cselekszik, hogy a szerencsejátéknak
a legnagyobb felelősségtudattal kell együtt járnia. Ennek a magas elvárásnak a teljesítéséhez
hozzátartozik munkatársaink rendszeres továbbképzése a szerencsejátékkal kapcsolatos témákban, és különösen az ifjúságvédelem területén.

KONTROLLÁLT JÁTÉK…
A PA Entertainment & Automaten AG beléptetési rendszere egy elektronikus ellenőrző
rendszer, ami csak a regisztrált személyek részére teszi lehetővé a játékhoz való hozzáférést. A
rendszer rögzíti a látogatások számát, valamint
az automatákkal való játék pontos játékidejét. Ha
eközben a látogatások gyakorisága és a játékidő
túllép egy bizonyos értéket, a rendszer figyelmeztet a lehetséges játékfüggőség veszélyére. A
PA Entertainment & Automaten AG ellenőrzi
a figyelmeztetést, tájékoztatja az érintettet a túlzott mértékű játék veszélyeiről és megadja kiváló
tanácsadó és terápiás központok elérhetőségét.
A beléptetési rendszer a képzett munkatársak
által nyújtott szociális kontroll mellett nagyon értékes eszköz arra, hogy még időben felhívjuk a figyelmet a szerencsejáték lehetséges veszélyeire
és növeljük a játék biztonságát.

A JOKER KÁRTYA…
A JOKER KÁRTYA egy elektronikus azonosítókártya, ami biztonságos hozzáférést biztosít a
játékhoz. A JOKER KÁRTYÁVAL a PA Entertainment & Automaten AG teljesíti arra vonatkozó törvényes kötelességét, hogy rögzítse az
ügyfelek adatait és megelőző céllal figyelemmel
kísérje a játékszokásaikat. Ezen felül lehetőséget
nyújtunk Önnek arra, hogy a honlapunkon ill. az
ingyenes okostelefonos alkalmazáson keresztül
tájékozódjon a játékos státuszáról.

Önnek, mint JOKER KÁRTYA birtokosnak különösen fontos, hogy a kártyát
biztonságos helyen őrizze, és megakadályozza a
kártya elvesztését, ellopását vagy megsérülését.
Ha mégis eltűnik a kártyája, a személyes adatai
igazolása mellett kiállítunk Önnek egy új JOKER
KÁRTYÁT. Ezzel a régi kártya érvényét veszti,
hogy megelőzzük a harmadik személyek általi
visszaélést. Ha mégis szabálytalanul és illetéktelenül használni próbálják a JOKER KÁRTYÁJÁT, a kártyát minden irodánkban zároljuk.
A kontrollált játék azt jelenti, hogy önállóan, saját
felelősségére cselekszik. Ezért javasoljuk, hogy
tartsa be a felelősségteljes játékra/fogadásra
vonatkozó tanácsainkat, és csak annyi időt és
pénzt fordítson a játékra, amennyit az anyagi és
társadalmi kötelességei megengednek. A PA
Entertainment & Automaten AG tanácsadói
szívesen segítenek Önnek a megelőzésben,
hogy ne is veszítse el a kontollját a játékszokásai
felett.

TANÁCSADÁS…

ÖNELLENŐRZÉS…

A PA Entertainment & Automaten AG tanácsadói olyan képzett megelőzési szakemberek,
akik támogatást nyújtanak Önnek kérdések vagy
problémák esetén a szerencsejátékkal kapcsolatos témában. Ezen kívül ajánlani tudnak Önnek
pszichoszociális és klinikai ambulanciákat,
valamint adósságrendezési tanácsadást.

Ha egy vagy két kérdésre „igen“-nel válaszolt,
figyelje éberen a viselkedését. Ha már több kérdésre is „igen“-nel válaszolt, javasoljuk, hogy
vegye igénybe a PA Entertainment & Automaten AG képzett munkatársainak a segítségét. Ehhez hívja az ingyenes segélyvonalunkat (0800
20 6000), vagy forduljon a tanácsadó szolgálatokhoz, amelyek listáját az utolsó előtti oldalon
találja.

FÜGGETLEN SZAKÉRTŐKKEL
VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS…
A PA Entertainment & Automaten AG terápiás és klinikai ambulanciákkal, intézményekkel
és egyetemekkel működik együtt. Hiszen csak
a szakemberekkel való rendszeres és értékes
tapasztalatcserével tud a PA Entertainment &
Automaten AG megfelelni annak a követelménynek, hogy folyamatosan fejlessze a játékosok védelmét célzó intézkedéseket.

ÖNELLENŐRZÉS…
Az önellenőrzés segítségével és egyszerű kérdések megválaszolásával tisztázni tudja, hogy
problémásnak tekinthetők-e a játék- és fogadási
szokásai.

SZÜKSÉGE VAN TANÁCSRA
ÉS SEGÍTSÉGRE?
HÍVJA INGYENES SEGÉLYVONALUNKAT!

IGEN
Gyakran gondol a játékra?
Növeli a tétet, hogy izgalmasabb legyen
Önnek a játék?
Már többször sikertelenül megpróbálta
korlátozni a játékot?
Idegesen vagy nyugtalanul reagál, ha
megpróbálják korlátozni a játékszokásait?
Negatív érzések vagy problémák elől
menekül a játékba?
Megpróbálja további játékkal kompenzálni
a veszteségeket?
Eltitkolja a játékkal kapcsolatos problémáit
a közeli hozzátartozói elől?
A játékkal veszélyezteti a kapcsolatát az
Önhöz közelállókkal vagy a munkalehetőségeit?
Másoktól szerez pénzt, hogy kompenzálja
a pénzügyi nehézségeit?

0800 20 6000
© www.dsm5.org

NEM

A(Z ÖN)KONTROLL JOBB!
KORLÁTOZZA A JÁTÉK
IDŐTARTAMÁT
Ön szabadon dönthet arról, hogy önállóan lekorlátozza játéka időtartamát. A PA Entertainment
& Automaten AG lehetőséget ad Önnek, hogy
csökkentse a napi maximális játékidejét és betartsa az egy napos szünetet. Ennek az előnye
az, hogy a látogatásait önmagát szabályozva tervezheti meg. A játékidő önkéntes korlátozásához
keresse fel a PA Entertainment & Automaten
AG valamelyik irodáját. Ott munkatársunk segítségével megteheti a kívánt korlátozást.

VESZTESÉGEK KORLÁTOZÁSA EGY ÉRTÉK MEGADÁSÁVAL
A veszteség korlátozásának érdekében lehetősége van heti ill. havi pénzügyi limiteket megadni. Ha eléri a megadott összeget, a fennmaradó
időben a rendszer kizárja a játékból. Ennek az
intézkedésnek az az előnye, hogy szem előtt tarthatja a játékmagatartását és a kiadásait. A veszteség felső határának megadásához keresse fel
a PA Entertainment & Automaten AG valamelyik irodáját. Ott munkatársunk segítségével
megteheti a kívánt korlátozást.

ÖNKÉNTES KIZÁRÁS
Lehetősége van a játékjogosultságát saját akaratából
korlátozni. Ebben az esetben az Ön által kiválasztott
időszakban nem fog tudni játszani. Az önkéntes korlátozást csak a megadott határidő lejártát követően
tudja feloldani. Az önkéntes korlátozás beállításához
keresse fel a PA Entertainment & Automaten AG
valamelyik irodáját. Ott munkatársunk segítségével
zárolhatja a JOKER KÁRTYÁJÁT.

INFORMÁCIÓK
HOZZÁTARTOZÓK SZÁMÁRA
Az önkéntes korlátozásnál, a veszteség felső határának megadásánál vagy az önkéntes kizárásnál az a tény fontos, hogy a kezdeményezésnek
mindig az érintett játékostól kell kiindulnia. Javasolt azonban, hogy a hozzátartozók éljenek a
lehetőséggel, és tájékoztassák a játékost erről az
ajánlatról.

ÓVATOSNAK KELL LENNI, HA…
a játék/fogadás mindig elsőbbséget élvez,
és a család, a barátok és a munka háttérbe
kerülnek
az érintett egyre több időt tölt a játékkal/fogadással
elfogy a pénze, vagy adósságai lesznek
az érintett azért játszik/fogad, hogy jobban
legyen

HA A JÁTÉK MÁR A KÖRNYEZETET IS VESZÉLYEZTETI…

az érintett azért játszik/fogad, hogy pénzt
keressen vele

A hozzátartozók, a baráti kör vagy a partner mindig érintettek, amikor a szerencsejáték problémássá válik, vagy legrosszabb esetben játékszenvedély alakul ki. Ebben az esetben egy
olyan betegségről van szó, amit komolyan kell
venni, és ami gyakran észrevétlenül, alattomosan
alakul ki - mint a probléma mértékének tudatosodása is. Fontos, hogy vegyék észre, és ne tagadják vagy ítéljék el, hanem támogassák a segítségkérésben!

az érintett kölcsönkért pénzzel játszik/fogad,
vagy olyan összegekkel, amit már másra
szántak (mint pl. lakbérre, javításra, a gyerekek ajándékaira)
eltitkolja a játékot/fogadást
az érintett fokozott mértékben ingerült,
agresszív vagy szomorú lesz, ha nem játszhat

Ha egy hozzátartozónál szerencsejátékfüggőség alakul vagy alakult ki, a környezetében is
gyakran olyan érzések jelennek meg, mint a
félelem, szégyen vagy bűntudat. Legrosszabb
esetben emiatt teljesen elutasítják a segítséget.

AMIT A HOZZÁTARTOZÓK
NE TEGYENEK:
 ne kölcsönözzenek az érintettnek pénzt, és
ne vállalják át a tartozásait
 ne hazudjanak a játékos érdekében, és ne
bagatellizálják el a következményeket
 ne szembesítsék az érintettet szemrehányóan a játékfüggőségével
 Ha Ön egy játékfüggő személy hozzátartozója, nem döntheti el helyette, hogy abbahagyja a játékot/fogadást vagy hogy önkéntesen
zárolja a kártyáját. De bízzon a megfigyeléseiben és járuljon hozzá a probléma megoldásához azzal, hogy megtöri a csendet!
 Érintettként, hozzátartozóként éljen a lehetőséggel, keresse fel a prospektusban felsorolt
segélyközpontok egyikét egy önkéntes
első beszélgetésre és kérjen időben tanácsot ebben a nehéz helyzetben!

TANÁCSADÓHELYEK

FACHSTELLE FÜR GLÜCKSSPIELSUCHT
STEIERMARK

Dreihackengasse 1
8020 Graz
0664/9643692
www.fachstelle-gluecksspielsucht.at
DROGENBERATUNG DES LANDES
STEIERMARK

Friedrichgasse 7
8010 Graz
Glücksspielhotline 0650 32 60 444

Impresszum:
PA Entertainment & Automaten AG
Kärntnerstraße 555  8054 Seiersberg
www.pa-ag.at  office@pa-ag.at

SUCHTBERATUNG OBERSTEIERMARK

Krottendorfergasse 1
8700 Leoben
03842/44474
INSTITUT GLÜCKSSPIEL & ABHÄNGIGKEIT
LANDESGESCHÄFTSTELLE SALZBURG

Emil-Kofler-Gasse 2
5020 Salzburg
0662/87 40 30 0
Az Ön közelében található további tanácsadó
szolgálatokat a www.glueckundverantwortung.at
honlapon ill. A JOKER’s App alkalmazásunkban
kereshet.

Fenntartjuk a szedési és nyomdahibák előfordulásának jogát

SEGÉLYVONAL

( 0800 20 6000
ingyenes egész Ausztriából

ZAVESTNO

TRAJNO

SEDAJ SKENIRAJTE QR KODO
IN SI BREZPLAČNO NALOŽITE

JOKER’S APLIKACIJO

www.glueck und verantwortung.at

