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1.

AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA

AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA

Ez az előírás a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény (továbbiakban: Tv.) végrehajtását szabályozó 127/1991. (X. 9.) Kormányrendelet (továbbiakban: Vhr.) 2. számú mellékletében felsorolt szerencsejáték eszközök közül a rulettkerék első, időszakos és javítás utáni hitelesítésére vonatkozik.
Jelen előírás a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben és a végrehajtását
szabályozó 32/2005. (X. 21.) PM rendeletben foglaltak figyelembevételével készült.

A mérésügyi hatóság nem vizsgálja a rulettjáték következő elemeit:
• az asztalt borító posztó táblaképet, feliratokat,
• a számlálómű és számkijelző egységeit,
• a casino zsetonjait,
ezért az itt felsorolt részekre jelen HE nem vonatkozik. Nem vonatkozik továbbá mozgó alkatrészt
egyáltalán nem tartalmazó, elektronikus virtuális rulettkerekekre, amelyek a rulettkerék képét és a sorsolás teljes menetét számítógépes program segítségével, képernyőn jelenítik meg, ezeket a HE 77/4
előírás szerint kell hitelesíteni. Nem vonatkozik továbbá pénznyerő automatákra sem; azokra sem,
amelyekben mechanikus vagy elektromechanikus rulettkerék működik ugyan, de pénznyeremény kifizetésére illetve kifizettetésére (jelzésére) alkalmasak. Az ilyen eszközök a pénznyerő automatákra vonatkozó HE 77/1 előírás szerint hitelesítendők.
2.

MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK

Ebben a Hitelesítési Előírásban kizárólag a Vhr. 1. mellékletében felsorolt törvényes mértékegységek
szerepelnek.
3.

ALAPFOGALMAK

3.1 Teljes eseményrendszer
Olyan események összessége, amelyek közül egy biztosan bekövetkezik, ugyanakkor egyszerre (egyegy alkalommal) csak egy következhet be, tehát páronként kizárják egymást.
3.2 Véletlen folyamat
Olyan folyamat, amelynek kimenetele előre bizonyosan meg nem mondható, de az igen, hogy elvileg
milyen módon fejeződhet be, azaz előre tudható, hogy milyen végállapotok lehetnek. Ilyen pl. a koc3
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kadobás, amikor egy szabályos játékkockát feldobunk; nem tudjuk előre megmondani az eredményt,
de azt állíthatjuk, hogy az 1,2,3,4,5,6 érték közül valamelyiket biztosan megkapjuk.
3.3 Sorsolás (elemi sorsolás)
Teljes eseményrendszert (3.1) alkotó objektumok (számhalmaz elemei, adatrekordok, jelek, ábrák stb.)
közül egynek, véletlen folyamat (3.2) segítségével történő kiválasztása, amely egyetlen nyertes (szám,
nyeremény stb.) megállapítására irányul.
3.4 Visszatevéses sorsoló eszköz
Visszatevésesnek nevezzük a sorsoló eszközt abban az esetben, ha a segítségével végrehajtott több
egymást követő sorsolás azonos eredményre is vezethet, azaz a sorsoló eszköz nem zárja ki annak lehetőségét, hogy az előző sorsolás nyertese (nyerőszáma) az azt követő újabb sorsoláson ismét nyertes
(nyerőszám) legyen, akkor sem, ha egy-egy sorsolási aktus (játék) során több nyertes (szám) kerül
sorsolásra. Visszatevéses sorsoló eszköz a rulettkerék is, ahol egy-egy szám kisorsolása nem zárja ki,
hogy a következő sorsoláson ne ugyanaz a szám jöjjön ki.
3.5 Rulett
A rulett szerencsejáték, amelyet az APEH Szerencsejáték Felügyeleti Főosztály (a továbbiakban: állami adóhatóság) ellenőriz és felügyel.
3.6 Rulettasztal, rulettkerék
A játék rulettasztalon folyik, amely lehet egytablós és kéttablós. A rulettkerék az egytablós asztalon a
tabló beosztás " 0 " felé eső végén , a kéttablós asztalon középen található, vagy beépítve vagy az asztalra helyezve.
A hitelesítés tárgya jelen HE szerint maga a rulettkerék, amely visszatevéses sorsoló eszköz (3.4), és
ennek megfelelően kell hitelesíteni. Számtartománya a [0…36] zárt intervallumba eső pozitív egész
számokból áll, ezek alkotják a teljes eseményrendszert (3.1).
3.7 Játék (rulettkerék) változatok: "0", "00" és "000"
A játék (így a tabló és a rulettkerék is) "0" , "00" és "000" változatú lehet. Közös jellemzőjük, hogy
mindegyik számtartománya a [0…36] zárt intervallumba eső pozitív egész számokból áll, csak míg a
„sima” rulettnél csupán ez a 37 db lehetséges kimenet (esemény, szám) létezik, addig a "00"-ásnál
"00" is lehet, ami így összesen 38 db kimenő eseményt jelent. Továbbmenve, a "000"-ás rulettnél a
"00"-áshoz képest még a "000" is kijöhet, így a "000"-ás rulettnél összesen 39 db lehetséges esemény
(végállapot, lásd 3.2) lehet.
3.8 A rulettkerék típusai (amerikai, francia)
A rulettkerék két alapvető típusát különböztetjük meg:
• amerikait és
• franciát.
A két típus legfőbb ismertető jelei:
• A francia rulett tornyán négyágú forgató kar van, rekeszei mélyek, alját posztó borítja, amelyen a rulettgolyó beleesés után megül.
• Az amerikai rulett tornyán nincs forgató kar. Rekeszei sekélyek, ezért a rulettgolyó egyik rekeszből a másikba pattoghat, amíg megül az egyikben. (A korábbi gyártmányú amerikai
rulettkerekeknél a rekeszek mélyebbek.)
3.9 Rulettkerék hitelesítése
Az a hatósági tevékenység, amelynek során a hitelesítő eldönti, hogy a hitelesítésre került eszköz megfelel-e a típusára adott hitelesítési engedélyben és jelen Hitelesítési Előírásban lévő műszaki, matematikai-statisztikai, számítástechnikai és egyéb követelményeknek. Megfelelőség esetén a rulettkereket
tanúsító jelekkel látja el és hitelesítési bizonyítványt ad ki.
4
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A hitelesítés lehet
− Első hitelesítés,
− Időszakos hitelesítés,
− Javítás utáni hitelesítés.
3.9.1 Első hitelesítés
Korábban még nem hitelesített rulettkerék legelső alkalommal történő hitelesítése. Feltétele, hogy az
eszköz minden tekintetben megfeleljen a típusára adott hitelesítési engedélyben és jelen Hitelesítési
Előírásban foglalt követelményeknek. Csak érvényes hitelesítési engedéllyel rendelkező rulettkeréktípus hitelesíthető.
3.9.2 Időszakos hitelesítés
Érvényes hitelesítési engedéllyel és érvényes hitelesítéssel (sértetlen tanúsító jelekkel és hitelesítési
bizonyítvánnyal) rendelkező rulettkerék első hitelesítését követő bármely hitelesítése, amely korábbi
hitelesség időtartamának lejárta miatt következik be. Feltétele, hogy az időszakos hitelesítésre benyújtott eszköz minden tekintetben egyezzen meg az engedélyezett típussal, és az előzőleg hitelesített
rulettkerékkel.
3.9.3 Javítás utáni hitelesítés
Bármely, az első hitelesítést követő hitelesítés, ami azért következik be, mert az első hitelesítésre bemutatott eszközön a hitelesítési engedély által megengedett változtatást végeztek, illetve az eszköz
bármely más okból kifolyólag már nem minden tekintetben egyezik meg az előzőleg hitelesítettel.
4.

MEGHATÁROZÁSOK

4.1 Rulettkerék, mint mechanikai szerkezet
A rulettkerék két fő egységből, álló- és forgórészből áll.
4.1.1 Állórész
Az állórész teste masszív, csavarodás- és vetemedésmentesre készített fa, beleerősítve a csapágyazás
céljára szolgáló csap. A csapot fémből készült üsthöz vagy fémből készült tartóhoz csavarozzák.
A fa test felső részén található a golyó futására szolgáló, ívelt felületű pálya, tetején peremmel lezárva.
Lefelé egy tölcsér alakú felületben folytatódik a forgórész fészkéig. A tölcsér alakú lejtőn helyezkednek el egyenlő kiosztásban a golyó futását befolyásoló akadályok, vízszintesen és függőlegesen váltakozva. A tölcsér alsó része a forgórész fészkét határolja.
Az asztalra helyezhető rulettkerekek állórészének alján szintbeállító csavarok találhatók. (A szintezés
történhet az asztal lábainál is.)
4.1.2 Forgórész
A forgórész a csapágyazáson keresztül kapcsolódik az állórészhez.
A csapágy elhelyezésére két változat van:
• A csapágyat közvetlenül a forgórészbe építették be. A forgórész kiemelésével a csapágyat is
lehúzzuk a csapról.
• A csapágy egy külön házban van. A forgórész kiemelésekor a csapágy a házzal együtt a csapon marad.
A forgótányér magasságának állítása mindkét esetben úgy történik, hogy a tornyot lecsavarva, egy
kontraanya oldása után, menetes orsóval süllyesztjük vagy emeljük a tányért. (Kivéve a Caro gyártmányú francia rulettkereket, ahol az egész csap emelhető vagy süllyeszthető.) A forgórész tányérjának
5
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külső pereme az állórész tölcsér alakú felületének folytatása. Felülete kopásálló műanyag, amely 37
(38 vagy 39) egyenlő szegmentre van felosztva (rulettkerék fajtájától függően, lásd még 3.7 pont). A
szegmenteken számok találhatók: piros és fekete alapon az 1, 2, ..., 36 és zöld alapon a 0 (esetleg 00
illetve 000 is a rulettkerék fajtájától függően, lásd még 3.7 pont. Részletesen lásd még a "6.
MEGJELÖLÉS, FELIRATOK" című fejezetben.)
A számgyűrűhöz kapcsolódik a 37 db egyenlő méretű rekesz (esetleg 38 vagy 39 db, lásd 3.7 pont),
amely golyó fogadására szolgál. A rekeszek kialakítására több megoldás létezik, ezek mindegyikét az
mérésügyi hatóság típusvizsgálat eredményétől függően engedélyezi.
Sokéves tapasztalat alapján az eddig előfordult rekesz-kialakítások (felsorolás jelleggel):
• Klasszikus francia rulettkerék - bordával elválasztott mély rekesz, melynek az alját posztó borítja.
• Klasszikus amerikai rulettkerék - típusonként változik a mérete, de a jellege nem, bordával
elválasztott rekeszű, alját rugalmatlan anyag borítja.
• Kagylóhéjas - a szeparátor gyűrűben kagylóhéj alakú bemarások a rekeszek.
• „V” alakú - a szeparátor gyűrűben „V” alakú bemarások a rekeszek.
A forgórész további elemei a szeparátor gyűrűn belül található burkoló korong, a torony talpazata, a
menetes rögzítésű torony és a torony tetején elhelyezett toronydísz. (Egyes rulettkerék típusoknál a
torony és a toronydísz egy darabból készült.)
A rulettkerék csak a típusvizsgálatkor bemutatott burkoló koronggal üzemelhet.
A torony lehet francia és amerikai típusú. A különbség közöttük az, hogy a francia tornyon négyágú
forgatókar található (lásd még 3.8). A toronydíszbe egyes típusoknál szelencés szintezőt építenek be.
4.2 Számlálómű, számkijelző (opcionális, nem kötelező tartozék)
Általában a rulettkerék fa testére egy többelemű színérzékelőt szerelnek, amely a színek változását és a
golyó fehér színét érzékeli. A "0" szám zöld alapon fehér, eltér a többi számtól, ezt az érzékelő észleli,
innen számolja a piros és a fekete változásait és érzékeli a golyó fehér színét. A pörgetés irányát a "0"
utáni első szám színéből határozza meg. Az érzékelőktől a készülék azt az adatot kapja meg, hogy a
"0"-hoz képest milyen irányban, hányadik rekeszben állt meg a golyó. Az az adat, hogy ez milyen
számnak felel meg valójában, a számítóegység memóriájából érkezik. Mivel a számok sorrendje adott
a kipörgetett számot meg tudja jeleníteni a kijelzőn.
A számlálómű összesíti, hogy a lehetséges számintervallumban (3.7) melyik szám hányszor jött ki:
Minden egyes pörgetés végén annak az adatmezőnek az értékét növeli egyel, amelyik szám kijött.
4.3 Rulettgolyó
A rulettgolyó 18-22 mm átmérőjű, teflonból vagy elefántcsontból készült golyó, fémet nem tartalmazhat!
4.4

Hitelesítéshez felhasznált matematikai-statisztikai módszerek

A rulettkerék működését (sorsolás véletlenszerűségét) a hitelesítés során matematikai statisztikai módszerekkel kell ellenőrizni. A véletlenszerűség egyértelmű eldöntéséhez a 3σ (ejtsd: 3-szigma) és a χ2
(ejtsd: khinégyzet) matematikai statisztikai módszert (próbát) kell használni.
4.4.1 3σ próba
A 3σ próbával azt a hipotézist kell ellenőrizni, hogy a lehetséges események közül (egy-egy szám kipörgetése) mindegyik szám valószínűsége azonos-e. Ennek érdekében előírt darabszámú pörgetést kell
végezni, és el kell dönteni, hogy mindegyik esemény (szám) tényleges gyakorisága az előírt határokon
belül van-e.
A 3σ próba elvégzéséhez a következő összefüggéseket kell használni:

6
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Az összes lehetséges esemény (nyerőszámok) darabszámát ν-vel jelölve, egy-egy esemény (szám kiválasztása) bekövetkezési valószínűsége
1
(1)
p=
ahol:

ν
p egy-egy esemény (nyerőszám kisorsolása) bekövetkezési valószínűsége,
ν a lehetséges nyerőszámok összdarabszáma, sima "0"-ás rulettnél: 37 és ez
az általános, de "00"-ás illetve "000"-ás esetben ez a szám 38 illetve 39 (lásd még a 3.7
pontot).

A sorsolások (pörgetések) számát N-nel jelölve, egy-egy esemény (szám) gyakoriságának várható értéke
µ=N⋅p
(2)
ahol:
µ egy-egy nyertes szám kisorsolása mint esemény gyakoriságának
várható értéke,
N a sorsolások (pörgetések) száma.
A rulettkerék ellenőrzése során N=3700 (általánosan N=100ν) darab sorsolás (pörgetés) kell ahhoz,
hogy a sorsolás véletlenszerűségéről egyértelmű döntést lehessen hozni. Ilyen mennyiségű adat általában csak a rulettkerék huzamos üzeme során gyűjtött (4.2) adatokból áll rendelkezésre. Ha a
rulettkeréken nincs számlálómű illetve az nem működik, akkor a hitelesítés során legalább Nmin = 10 ⋅ν
darabszámú pörgetést kell végezni, ahol ν a teljes eseményrendszert (3.1) alkotó lehetséges nyerőszámok összdarabszáma, lásd még az (1) összefüggésnél. Ha az Nmin db pörgetésből a matematikai
statisztikai módszerek (4.4) egyike sem ad egyértelmű döntést, akkor még további Nmin pörgetéseket
kell végezni. egészen addig, amíg a döntés nem egyértelmű. (Utóbbi esetben az egymás utáni Nmin
pörgetések adatai egy közös adathalmazként kezelendők!)
A fentiek során létrejött adatmennyiség a nyerőszámokból álló xi-adatsorozat kell legyen, ahol 1 ≤ xi ≤
ν az i-edik elemi sorsoláson kisorsolt nyerőszám, és 1 ≤ i ≤ N az elemi sorsolás („pörgetés”) sorszáma.
Az N darab pörgetés végeztével összesíteni kell, hogy az 1 ≤ j ≤ ν sorszámú nyerőszám közül melyik
hányszor jött ki, vagyis az xi=1, xi=2, …, xi=j, …, xi=ν egyenlőségek közül melyik hányszor teljesült;
a teljesülések számai a kj gyakoriságok.
A fenti segédmennyiségek meghatározása után a rulettkerék működését akkor tekintjük véletlenszerűnek, ha az egyes számokhoz tartozó kj gyakoriságok a µ várható értékhez képest az alábbi intervallumba esnek
µ − 3σ ≤ k j ≤ µ + 3σ
(3)
ahol a σ szórás az alábbi összefüggéssel
1
σ = N ⋅ ⋅ (1 − p)

(4)

ν

ahol:

σ

az intervallum nagyságát meghatározó szórás,
N, p és ν jelentését lásd a fenti (1) illetve (2) összefüggéseknél.

A visszatevéses sorsolások (rulettkerék esetében) a fenti ellenőrzést az egyes kj gyakoriságok mellett
az elemi sorsolások sorrendjében egymás után következő xi-kből képzett modulált különbség-értékek
gyakoriságára is el kell végezni. Ez azt jelenti, hogy minden egyes xi és a rá következő k-adik xi+k
nyertes szám különbségét kell képezni az alábbi módon
y i ,k = xi + k − xi
(5)
ahol:

yi,k az i+k-adik és az i-edik elemi sorsoláson kisorsolt nyertes sorszám különbsége,
k azt mutatja, hogy xi-t hányadikra rá következő pörgetés eredményéből,
vagyis (xi+k -ból) vonjuk ki (k =1, 2, 3).
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Az (5) összefüggéssel kapott yi,k különbség-értékekből modulált különbség-értékeket kell képezni, az
alábbiak szerint
, ha y i , k ≥ 0
⎧ y i ,k + 1
(6)
z i,k = ⎨
⎩ y i , k + 1 + ν , ha y i , k < 0
ahol:
zi,k a modulált különbség, amelyre teljesül, hogy 1 ≤ zi,k ≤ ν.
N darab pörgetés esetén a különbségképzés jellegéből következően k =1, 2, 3 mellett rendre N –1, N –
2 illetve N –3 darab modulált különbség-értéket kapunk. Ezekre is el kell végezni a 3σ-ás próbát, miután meghatároztuk gyakoriságukat, vagyis hogy a zi,k =1, zi,k =2, …, zi,k =j, …, zi,k =ν egyenlőségek
közül melyik hányszor teljesült. A próbához ebben az esetben is a fenti (2), (3), és (4) összefüggéseket
kell használni, csak az N helyébe értelemszerűen mindenütt N –1, N –2 illetve N –3 mennyiségeket
kell helyettesíteni; k (k =1, 2, 3) értékének megfelelően.
A fenti kiértékelés – tekintettel a nagy adatmennyiségre és számítások összetettségére – meglehetősen
bonyolult, ezért kiértékelő programot kell használni, amely a fentieknek megfelelő kiértékelést a kisorsolt xi és belőlük képzett zi,k értékekre egyaránt elvégzi. A program egyúttal a (3) képlet szerinti intervallumba esést automatikusan ellenőrzi, és az intervallumból „kilógó” gyakoriság-értékeket (pirossal)
megjelöli. A programfutás végén jelzi, hogy egyáltalán talált-e „kilógó” értéket vagy sem. Ha nem (és
zi,k modulált különbségek között sem), akkor a rulettkerék véletlenszerűsége megfelelő, véletlenszerű
működés szempontjából megfelelőnek tekinthető.
4.4.2

Khinégyzet (χ2) próba rulettkerék ellenőrzésére

A rulettkerék, mint visszatevéses (3.4) sorsoló eszköz ellenőrzésére a χ2 próbát az alábbiaknak megfelelően kell alkalmazni:
A ν darab lehetséges nyertes (szám) közül minden alkalommal egyet-egyet pörgetünk ki úgy, hogy a
kisorsolt számot „visszatesszük a kalapba”, azaz a következő sorsolásnál ez a szám ismét nyertes
(szám) lehet. Ebben az esetben egy-egy nyertes (szám) kisorsolásának valószínűsége egy sorsolásnál
1
(7)
p=
ν
ahol:
p egy-egy nyertes szám kisorsolásának valószínűsége egy sorsolás alkalmával,
ν a sorsolásban résztvevő lehetséges nyerőszámok darabszáma.
Ha a sorsolást N-szer megismételjük, egy-egy szám nyerési gyakoriságának várható értéke
µ=N⋅p
(8)
A véletlenszerűség ellenőrzésére szolgáló N=3700 (általánosan N=100ν) darab kisorsolt és sorsolás
sorrendjében rögzített szám lehet a 4.4.1 pontban 3σ-s ellenőrzéshez kisorsolt minta, külön a χ2 próbához nem kell újabb sorsolást végeznünk. Ugyanez érvényes akkor is, ha nem áll rendelkezésre a
rulettkerék huzamosabb üzeme során gyűjtött nagy mennyiségű adat (4.2); ilyenkor az Nmin vagy annak egész számú többszörösének megfelelő darab adat ugyancsak lehet a 3σ-s ellenőrzéshez gyűjtött
minta (Nmin illetve a szükséges mintaelemszám meghatározását lásd a 4.4.1 pontban).
Az N darab sorsolás végeztével összesíteni kell, hogy az 1 ≤ j ≤ ν sorszámú nyertes (szám) közül öszszesen melyik hányszor jött ki, vagyis az xi=1, xi=2, …, xi=j, …, xi=ν egyenlőségek közül melyik
hányszor teljesült; ezek a kj gyakoriságok. Az így kapott gyakoriság-értékekből képezni kell a χ2 valószínűségi változó értékét, vagyis
ν (k − N ⋅ p ) 2
j
(9)
χ2 =∑
N⋅p
j =1
ahol:
χ2 a khi-négyzet valószínűségi változó, amelynek értéke kisebb kell legyen egy kritikus
értéknél ahhoz, hogy a sorsoló eszköz működése véletlenszerűnek legyen tekinthető,
ν a sorsolásban résztvevő számok darabszáma,
8
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kj az egyes számok nyerési gyakorisága összesen; az N darab sorsolási kísérlet során.
2
) az átvételi (elfogadási) valószínűség (általában αA χ valószínűségi változó kritikus értékét ( χ krit
2

val jelölik) és a ν - 1 szabadsági fok ismeretében EXCEL táblázatkezelővel kell meghatározni. Bevezetve az alfa ≡ α és Nű ≡ ν jelöléseket, a kritikus értékét számító EXCEL függvény
2
(10)
χ krit
= INVERZ.KHI(1 − alfa; Nű − 1)
2
2
2
χ krit
ahol:
a χ valószínűségi változó kritikus értéke, amelynél χ kisebb kell legyen, hogy
a sorsoló eszköz működése véletlenszerűnek legyen tekinthető,
2
INVERZ.KHI() a χ krit
értéket meghatározó EXCEL függvény,
alfa
Nű

az EXCEL függvény első argumentumában az α átvételi valószínűség értéke
(általában alfa ≡ α = 0,9973),
a sorsolásban résztvevő játékosok (nyerőszámok) száma (ν).

Használat során a fenti EXCEL függvényt az egyenlőség jellel kezdve, az attól jobbra álló részeket
kell egy cellába beírni úgy, hogy alfa és Nű helyébe a közvetlenül a megfelelő számértékeket írjuk; pl.
Rulett esetén „= INVERZ.KHI(1-0,9973;37-1)”.
Visszatevéses (rulettszerű) játékok esetén a χ2 próba során a sorsoló eszköz akkor tekinthető megfele2
, vagyis a fenti (9) összefüggéssel számított
lőnek (kellően véletlenszerű működésűnek), ha χ2 ≤ χ krit

χ2 érték a (10) függvénnyel meghatározott kritikus értéknél kisebb.
A fenti ellenőrzést az egyes kj gyakoriságokból képzett χ2 mellett a próbasorsolások sorrendjében egymás után következő xi-kből képzett modulált különbség-értékek gyakoriságaiból képzett χ2-értékekre
is el kell végezni. A modulált különbségeket a 4.4.1 pontban szereplő (5) és (6) összefüggés szerint
kell kiszámítani, míg χ2 meghatározására a (9) összefüggést kell használni.
A fenti kiértékelés – tekintettel a nagy adatmennyiségre és számítások összetettségére – meglehetősen
összetett, ezért kiértékelő programot kell használni, amely a fentieknek megfelelő kiértékelést a kisorsolt xi és belőlük képzett zi,k modulált különbségekből származtatott χ2 értékekre is elvégzi. A program
2
értékét is meghatározza, minden χ2 -értékre és azok összegére is automatikusan ellenőrzi
egyúttal χ krit
2
a χ2 ≤ χ krit
feltétel teljesülését, és a nem megfelelő χ2 -értékeket (pirossal) megjelöli. Programfutás
végén jelzi, hogy egyáltalán talált-e a feltételt nem teljesítő értéket. Ha nem talált (zi,k modulált különbségekhez tartozó χ2-értékek és azok összege között sem), akkor a sorsoló eszköz véletlenszerűsége megfelelő, véletlenszerű működés szempontjából megfelelőnek tekinthető.

5.

SZERKEZETI ELŐÍRÁSOK

5.1 Felépítés
A rulettkerék szerkezetét, felépítését a mérésügyi hatóság típusvizsgálat után, típusonként hagyja jóvá
(lásd még 3.6 , 3.8 és 4.1 pontokat. Változtatás esetén új típusvizsgálatot, vagy a típusengedély módosítását kell kérni.
5.2 Külalak
A rulettkerék külalaki megjelenését, a felépítéséhez (5.1) hasonlóan a mérésügyi hatóság szintén típusonként hagyja jóvá a típusvizsgálat, valamint a műszaki dokumentáció alapján.
5.3 Anyag
A rulettkerék egységeinek anyaga feleljen meg a rendeltetésszerű használat során vele szemben támasztott szilárdsági, tartóssági és egyéb követelményeknek, nem különbözhet az engedélyezett típus
dokumentációjában szereplőtől (lásd még a 3.8 , 4.1 és 4.3 fejezeteket, illetve a típusengedélyezett
rulettkerék gyári dokumentációját).
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A gyártónak vagy a forgalmazónak a rulettkeréken az alábbi feliratokat kell elhelyeznie:
6.1 A forgórész rekeszeinek számozása
A forgórész számfelirata 0-36-ig tartalmazza a számokat. A számok elhelyezésének sorrendje a következő (egynullás rulett, azaz "0" esetén):
0, 32, 15, 19, 4, 21, 2, 25, 17, 34, 6, 27, 13, 36, 11, 30, 8, 23, 10, 5, 24, 16, 33, 1, 20, 14, 31, 9,
22, 18, 29, 7, 28, 12, 35, 3, 26
Ezek közül 18 szám vörös ( rouge ):
1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 32, 34, 36
A másik 18 szám fekete ( noir ):
2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 31, 33, 35
A "0" zöld alapon fehér.

A "00" és "000" változat (3.7) esetén fentiektől eltérő is lehet a számok sorrendje; ez az adott
rulettkerék típusengedélyében szerepel.
6.2 A gyártó megnevezése, jele
A fa test (4.1.1) peremén vagy a tornyon (4.1.2) a gyártó feltüntetheti nevét, jelét.
6.3 A rulettkerék azonosítására szolgáló számozás
A rulettkerék főbb alkatrészeit általában gyárilag azonos számmal jelölik meg. A számozás leggyakoribb helyei:
• Állórészen (4.1.1) elhelyezve:
− üst ( az üst alján ),
− forgórész csapágyazásának csapja ( rögzítésre szolgáló peremen ).
• Forgórészen (4.1.2) elhelyezve:
− tányér ( a tányér alján ),
− szeparátor gyűrű ( a gyűrű alján ) .

Amennyiben a számozás gyárilag nincs elkészítve, a tulajdonos feladata ennek az elvégzése. A számozást a felületen olvashatóan, időtállóan kell rögzíteni úgy, hogy eltávolítani vagy megváltoztatni ne
lehessen. A szám egy legalább négy karakter hosszú, csak számokból illetve számokból és betűkből
álló karaktersorozat kell legyen, nem lehet azonos más rulettkeréken hitelesítő által felhelyezett karakter-sorozattal. A számok (betűk) között kötőjel használata megengedett.
7.

METROLÓGIAI KÖVETELMÉNYEK

A metrológiai követelményeket a „8. Hitelesítés” c. fejezet tartalmazza.
8.

HITELESÍTÉS

8.1 Hitelesítési eljárás
A hitelesítés főbb lépései:

1.

Rulettkerék helyszíni vizsgálata,

2.

Helyszínen bekért statisztika (N = 3700 db pörgetés, lásd még 4.2 illetve 4.4.1) számítógépes vizsgálata,

3.

Hitelesség tanúsítása, bizonylatolás.

8.1.1 Helyszíni vizsgálat
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A helyszíni vizsgálat a " HELYSZÍNI VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV " (továbbiakban HVJ) alapján
történik (1. számú melléklet). Ennek lépései:
8.1.1.1 Típusazonosság ellenőrzése
Csak érvényes hitelesítési engedéllyel rendelkező rulettkerék hitelesíthető. A típusazonosság ellenőrzése során ellenőrizni kell a rulettkerék 4.1.1, 4.1.2, 4.2 és 4.3 pontban szereplő részegységeit, azok
anyaga és szerkezeti kialakítása azonos kell legyen az engedélyezett típussal (lásd még 5. fejezet). A
hitelesíthetőség feltétele továbbá a rulettkerék feliratozására vonatkozó 6. fejezetben szereplő követelmények maradéktalan teljesülése.
8.1.1.2 Az azonosító adatok felvétele, ellenőrzése (HVJ 1-5. pont)
Megjegyzések az azonosító adatokhoz:
• A (HVJ 4.0. pont) " Gyártás időpontja " csak új készüléknél állapítható meg pontosan.
• A (HVJ 5.0. pont) " Gyártási szám " csak a forgórész kiemelésekor jegyezhető le.
8.1.1.3

Rulett asztal felépítésének ellenőrzése (HVJ 6.0.)

(HVJ 6.1.) Rulettkerék jellege:
amerikai
francia
Megjegyzés: a megfelelő választ X-el kell bejelölni.
(HVJ 6.2.) Rulett asztal:

egy tablós

egyéb

két tablós

(HVJ 6.3.) Rulett asztal számlálóművel ill. számkijelzővel (4.2) el van-e látva:

Igen / Nem

8.1.1.4 Működőképesség ellenőrzése összeszerelt állapotban (HVJ 7.0.)
Az ellenőrzés szemrevételezéssel történik.
8.1.1.4.1

Külső állórész (HVJ 7.1.)

(HVJ 7.1.1.) Repedés, törés található-e rajta:

Igen / Nem

Amennyiben az állórész fa teste törött, és a törés vonala a golyó lehetséges pályáján illetve a tölcsér
alakú felületen keresztülhalad a rulettkerék nem hitelesíthető.
Nem hitelesíthető komoly esztétikai hiba esetén sem, mint pl. jól látható helyen a fa testből hiányzik
egy darab, illetve a politúrozott felületi bevonat (a golyó lehetséges pályáján) repedezett vagy hiányos.
(HVJ 7.1.2.) Állórész (4.1.1) asztalhoz való kapcsolódása: Beépítve vagy ráépítve.
(Beépítéskor az asztal lapját kivágják és a kereszttartókon lévő magasság állító csavarokkal történik a
vízszintbe állítás.)
(HVJ 7.1.3.) A golyó futását befolyásoló akadályok megléte, egyenletes elosztása:
Van / Nincs / Hiányos;
Szimmetrikus / Aszimmetrikus;
(HVJ 7.1.4.) Akadályok kopottak-e: Igen / Nem
(HVJ 7.1.4.1.) Ha kopottak, egyenletes-e a kopás mindegyiknél: Igen / Nem
Amennyiben az akadályok közül akárcsak az egyik is hiányzik, mozog, kivehető, eltérő méretű, típusú,
erősen roncsolódott, valamint nem felváltva vízszintesen és függőlegesen helyezkedik el, nem hitelesíthető.
8.1.1.4.2

Forgórész (HVJ 7.2.)

(HVJ 7.2.1.) Repedés, törés található-e rajta:

Igen / Nem

(HVJ 7.2.2.) Ellenőrizni a cylinder számozott gyűrűjének számkiosztását és színeit, az ábra szerint.
(HVJ 7.2.3.) A számozott gyűrű nem félállású-e a szeparátor gyűrű rekeszeihez képest
Igen / Nem
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(HVJ 7.2.4.) A szegmenteket elválasztó, szeparáló bordák állapota.
(HVJ 7.2.5.) A forgórész tornyának állapota:

Stabil / Kotyog

Amennyiben a forgórész fémrésze törött, repedt, nem hitelesíthető. Nem hitelesíthető, ha a cilinder
számozott gyűrűjének számkiosztása, színei nem a "6. MEGJELÖLÉS, FELIRATOK" című fejezetnek
megfelelőek, ha a számok felirata a rekeszekhez képest elcsúszott (félállású), ha a rekeszek bordái nem
egyenletesen kopottak, mozognak vagy nagymérvű beverődések találhatók rajtuk.
8.1.1.4.3

Méréstechnikai vizsgálat (HVJ 7.3.)

Alakhiba ellenőrzés idomszerrel illetve mérőórával (HVJ 7.3.1 illetve HVJ 7.3.2) :
(HVJ 7.3.1.) Forgórész rekeszeinek idomszeres vizsgálata.
Nem felelt meg
Nem vizsgálva
Megfelelt
Vizsgálat eszköze: Idomszer.
Ha a rulettkerékhez van idomszer, akkor az ellenőrzéshez az idomszer mindkét részét használjuk; az
un. "megy oldal"-t és az un. "nem megy oldal"-t (külföldi idomszeren: „GO” és „NO GO” ). Az idomszeres vizsgálat a méret-megfelelőség gyors megállapítására szolgál: Ha valamely forgórész minden
rekesze megfelel az idomszeres vizsgálaton („Megfelelt” minősítésű), úgy azt mérőórával már nem
kell ellenőrizni, hanem rögtön tovább lehet lépni az ezt követő mélység-ellenőrzésre (lásd a HVJ 7.3.3
pontot).
Amennyiben az idomszeres vizsgálatnak valamely rekesz(ek) nem felel(nek) meg - tehát a "megy oldal"-i nem megy bele a rekeszbe ill. a "nem megy oldali" idomszer belemegy a rekeszbe - az még nem
jelenti a hitelesítési kérelem visszautasítását, csupán azt, hogy a méret-megfelelőség egyértelmű eldöntésére a mérőórás vizsgálatot is el kell végezni (lásd HVJ 7.3.2).
Idomszer hiánya a hitelesíthetőség szempontjából nem kizáró ok: Nem mindegyik szeparátor gyűrű
rekesze ellenőrizhető idomszerrel [Pl. kagylóhéjas (scalloped)]. Másrészt nem minden típusú
rulettkerékhez van idomszer, ilyenkor a rekeszek vízszintes méret-megfelelőségét (jelen vizsgálati
pontot átlépve) mérőórával kell ellenőrizni (lásd a következő HVJ 7.3.2 pontot).
(HVJ 7.3.2.) Forgórész rekeszek szélességi mérettűrésének síkbeli (horizontális) ellenőrzése tapintós
mérőórával.
Mérés a szegmentek külső és belső sarkainál.
Tűrés értéke
− új és felújított rulettkerekeknél, azaz
első és javítás utáni hitelesítésnél: ±0,25 mm,
−

időszakos hitelesítésnél: ±0,30 mm

(Vizsgálat eszköze: tapintós mérőóra, melynek eredő kiterjesztett mérési bizonytalansága kisebb, mint
0,025 mm.)
Értékelés:

Nem felelt meg

Megfelelt

Amennyiben az idomszeres (HVJ 7.3.1) vizsgálat során legalább egy rekesz nem felelt meg, úgy a
mérőórás mérést is el kell végezni és annak értékeit a jegyzőkönyv hátoldalán fel kell vezetni. Az értékekből számtani középértéket számolva ellenőrizni kell, hogy a középértéktől való eltérések a tűrésen
belüliek-e. A tűrésen kívüli méret esetén a rulettkerék nem hitelesíthető.
(HVJ 7.3.3.) Forgórész rekeszek mélységének ellenőrzése
Mérés a rekeszen belül két helyen.
Tűrés értéke: ±0.15 mm
Vizsgálat eszköze: mélységmérő, melynek eredő kiterjesztett mérési bizonytalansága kisebb, mint 0,01
mm.)
Értékelés:

Nem felelt meg

Megfelelt
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HE 77/2 Szerencsejáték készülékek – Rulettkerék

HITELESÍTÉS

A méréseket a bordák közelében kell elvégezni.
Megjegyzés: A fenti két pontban leírt méréseknél (HVJ 7.3.2 és HVJ 7.3.3) a tűrésértékek ellenőrzése és a bordával elválasztott 37 (”00”-ás ill. ”000”-ás rulettkeréknél 38 ill. 39)
darab rekesz egymással történő összehasonlítása a feladat: Az egyedi geometriai
méreteknek a számtani középértéktől való eltérését kell vizsgálni. Ennek abszolút
értéke első és javítás utáni hitelesítésnél nem lehet több, mint 0,12 mm, időszakos
hitelesítésnél nem lehet több, mint 0,15 mm.

(HVJ 7.3.4.) Rulettkerék és rulettasztal vízszintességének ellenőrzése
Tűrés értéke: ±0,30 mm/m
Eszköze: vízszintmérő, pontossága: 0,10 mm/m
Értékelés:

Nem felelt meg

Megfelelt

Amennyiben a tűrés értékén kívül esik a mért érték, szóban fel kell szólítani a hitelesítést kérőt a
rulettkerék vízszintjének beállítására. A hitelesítésnek nem kizáró követelménye.
(HVJ 7.4.) Rulettkerék működés közbeni ellenőrzése
(HVJ 7.4.1.) A forgórész futása egyenletes-e:
Igen / Nem
A forgórész (4.1.2) forgás közben nem üthet, a rulettkereket nem rezegtetheti. Ezek a jelenségek ugyanis csapágyazási hibára illetve a forgórész kiegyensúlyozatlanságára utalnak. Ha a jelenséget hitelesíttető a hitelesítés helyszínén a csapágy cseréjével vagy beállításával meg tudja szünteti, a hitelesítés
folytatható. Más módon a forgórész kiegyensúlyozása nem megengedett, erre utaló beavatkozás esetén
a rulettkerék nem hitelesíthető.
(HVJ 7.4.2.) Mágneses vizsgálat
Nem felelt meg
Nem vizsgálva
Megfelelt
A rulettkerék mágnest (elektro- ill. állandó mágnest) nem tartalmazhat. A vizsgálat a rulettkerék egyes
helyein, szúrópróbaszerűen végzendő.
8.1.1.5
Vizsgálat szétszerelt állapotban (HVJ 8.0.)
Forgórész kiemelése az állórészből.

(HVJ 8.1.) Szemmel látható kopások, sérülések.
A hitelesítő feladata eldönteni, hogy az esetleges kopások, sérülések befolyásolhatják-e a kipörgetett
számok véletlenszerűségét. Amennyiben úgy dönt, hogy igen, a készülék nem hitelesíthető.
(HVJ 8.2.) Az állórész és a forgórész össze van-e számozva?
Igen / Nem
Amennyiben a számozás nem a 6.3. fejezetben leírtak szerinti vagy nem azonos számozásúak az elemek, a rulettkerék nem hitelesíthető.
(HVJ 8.3.) Hitelesítés tanúsítására szolgáló bélyeg elhelyezése:
Megfelelőség esetén még szétszerelt állapotban.
(HVJ 8.4.) A bélyegek sorszámai:
Ezen ponthoz kell feljegyezni a hitelesítéshez felhasznált számozott hitelesítési bélyegek számát és a
felhasználás helyét.
8.1.2 Kijövő számok véletlenszerűségének statisztikai vizsgálata
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A hitelesítés második fő lépése a rulettkerék által kipörgetett számok véletlenszerűségének matematikai statisztikai ellenőrzése.
8.1.2.1 A vizsgálat célja
Ellenőrizni kell, hogy a rulettkerék mechanikai jellemzői befolyásolják-e a kisorsolt számokat, és azok
sorrnedjét.
8.1.2.2 A vizsgálat eszközei
• Az adatok bevitelére:
− kézírással lejegyzett sorsolási minták esetében manuális bevitel,
− nyomtatott adatok esetén scanner és karakter-felismerő program ,
− számítógépes adatrögzítő alkalmazása esetén közvetlen bevitel a
Transzponáló nevű, budapesti Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság (a továbbiakban: budapesti Hatóság) által rendszeresített alkalmazásba.
• Az adatok ellenőrzésre:
budapesti Hatóság által rendszeresített számítógépes program (4.4.1 utolsó bekezdés), amely
az adatok egyenletes eloszlását vizsgálja.
8.1.2.3 A vizsgálat matematikai háttere
A visszatevéses (3.4) elven működő sorsoló eszköz által szolgáltatott statisztikai adatokból 3σ illetve
χ2 matematikai statisztikai módszerrel (4.4.1 és 4.4.2 pont) meg kell határozni, hogy a vizsgált
rulettkerék kellően véletlenszerűen működik-e ahhoz, megfelelőnek lehessen minősíteni.
A kiértékelő program mindegyik esetben automatikusan jelzi a „kilógó” eredményeket, a 3σ illetve χ2
módszernél is. 3σ-módszernél „kilógás” a helyesen működő rulettkerék esetén is előfordulhat, ilyenkor
a χ2 módszer (Khinégyzet-munkalap) dönt: Ha ez nem ad hibajelzést, a rulettkerék megfelelt.
Ha a kapott χ2 érték túllépte a kritikus értéket, akkor a statisztikai adatgyűjtést meg kell ismételni, korábbival legalább azonos vagy annál nagyobb N darabszámmal, majd a kapott χ2 értéket a szintén (10)
2
értékkel ismét össze kell hasonlítani.
összefüggéssel számított χ krit

Ismételt „kilógás” esetén – ha az mind 3σ mind χ2 próba esetén fennáll – az eszköz hitelesítését el kell
utasítani.
A 3σ illetve χ2 módszer nem egymás konkurenciájának, hanem egymást kiegészítőknek tekintendők.
Előbbi általában megmutatja a nem megfelelőség okát is, nevezetesen hogy melyik szám nincs benne a
megfelelő gyakoriság-intervallumban. Utóbbi ilyen jellegű tájékoztatást nem (vagy csak nagyon durva
hibák esetén) ad, viszont egyértelmű ítéletet ad szemben a 3σ módszerrel, amely már kis kilógások
esetén is „riaszt”, noha az eszköz megfelelő.
A korrekt rulettjáték során minden szám, minden pörgetésnél azonos eséllyel jöhet ki. Ez megfelel a
statisztikából ismert "visszatevéses mintavétel"-nek. A program a mintában szereplő számokat ennek
megfelelően vizsgálja és ellenőrzi, hogy gyakoriságuk a három szigmás határon belül van-e, illetve a
számok időbeli egymásután következésében mutatkoznak-e esetleges szabályszerűségek. Bármilyen
szabályszerűség megléte az adatok manipuláltságát valószínűsíti.
A vizsgálathoz a sorsolás során kihúzható számok számának százszorosát kitevő adatmennyiség szükséges, hogy az eredményt kellő bizonyossággal adhassuk meg. Ez a szám hagyományos ”0”-ás
rulettkerék esetén N = 3700, míg ”00” illetve ”000”-ás rulettkeréknél ez a szám N00 = 3800 illetve N000
= 3900. (A rulettkerék fajtájával illetve a darabszámokkal kapcsolatban lásd még a 3.7 illetve a 4.4.1
pontot, ahol N minimális értéke is meg van határozva).
8.1.2.4 A vizsgálat lépései
A matematikai statisztikai ellenőrzés lépései a következők:
8.1.2.4.1

Statisztika bekérése (HVJ 9.0.)

A számítógépes vizsgálathoz N = 3700 darab pörgetés eredménye szükséges (4.4.1). Első és javítás
utáni hitelesítés alkalmával el kell végezni az előírt számú pörgetést. Időszakos hitelesítés esetén az
üzemeltető által rögzített adatok is elfogadhatók. Ezek lehetnek manuálisan, vagy automatikusan gyűjtött adatok. Az utóbbi esetben (a technikai feltételek megléte esetén) meghatározott ideig számítógépes
14
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adatrögzítőt kell elhelyezni a kaszinóban, a rulettasztal számkijelzőjének számítóegységéhez csatlakoztatva, mellyel a kipörgetett számokat lehet rögzíteni. Ilyenkor legalább Nmin db adatot kell gyűjteni
(Nmin meghatározását lásd a 4.4.1 pontban), de ha a hitelesítés helyszínén nincs lehetőség a matematikai statisztikai kiértékelésre, akkor ennek az adatmennyiségnek legalább kétszerese szükséges.
8.1.2.4.2

A helyszíni vizsgálat kiértékelése (HVJ 10.0.)

A kiértékelést a budapesti Hatóság által rendszeresített kiértékelő programmal kell végezni, amely a
3σ (ejtsd: 3-szigma) és a χ2 (ejtsd: khinégyzet) matematikai statisztikai próbák alapján egyúttal a
rulettkerék minősítését is elvégzi: Hiteles / Nem hiteles (részletesen lásd még a 4.4.1 illetve 4.4.2 fejezetet!).
Nem megfelelőség esetén a 4.4.2 (4.4.1) fejezetben meghatározott Nmin darab pörgetésnek a kétszeresét
a helyszínen el kell végezni, és a χ2 statisztikai próba során a kapott χ2 értéket a szintén (10) összefüg2
értékkel ismét össze kell
géssel, de ezúttal 4σ-hoz tartozó alfa = 0,999936 értékkel számított χ krit
hasonlítani.
Ha a rulettkerék most sem felel meg, akkor nem hitelesíthető.
8.1.3 Hitelesség tanúsítása
A hitelesnek bizonyult rulettkerékről hitelesítési bizonyítványt kell kiadni, és hitelesítést tanúsító jelekkel kell ellátni.
8.1.3.1 Bélyegzés
A rulettkerék alábbi egységeit kell sorszámozott öntapadó matricával ellátni:
• Állórész: Az üst alján úgy, hogy fedjen egy, az üst rögzítését szolgáló csavarfejet.
• Forgórész: A forgórész alján úgy, hogy fedjen egy, rögzítésre szolgáló csavarfejet.
• Amennyiben a szeparátor gyűrű leszerelhető a forgórészről anélkül, hogy megsértené a bélyeget, úgy a gyűrűt is el kell látni hitelesítési bélyeggel.
8.1.3.2 Hitelesítési bizonyítvány
A hitelesnek bizonyult rulettkerékről hitelesítési bizonyítványt kell kiállítani (lásd 2. Melléklet). A
bizonyítványt a helyszíni vizsgálat után, de már az MKEH-ban kell kiadni, amennyiben a rulettkerék a
helyszínen ellenőrzött valamennyi követelménynek megfelelt.
A Bizonyítvány
− érvényességi időtartama 2 év (a hitelesítés naptári dátumától számítva), és
− három példányban készül.
Ebből két példány a hitelesíttetőé, egy példányt a mérésügyi hatóságnál kell őrizni.
A bizonyítványban valamennyi, a hitelesség tanúsításához (8.1.3.1) felhasznált öntapadó matrica sorszámát fel kell tüntetni.

Ha a későbbiek során, a 8.1.2 pontban szereplő matematikai statisztikai elemzéskor az derül ki, hogy a
rulettkerék nem kellően véletlenszerű, akkor hitelesítési bizonyítványát vissza kell vonni, és elutasító
határozatot kell kiállítani. Erre az eljárásrendre azért van szükség, mert rulettkeréknél a kipörgetett
számok viszonylag hosszú időköze miatt, a megfelelő darabszámú kisorsolt adat csak üzemszerű működtetés közben gyűlhet össze, ugyanakkor ehhez a működtetéshez hitelesítési bizonyítvány szükséges. Az eljárással kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy ha egy rulettkerék megfelel a helyszíni vizsgálati követelményeknek, akkor az – mechanikai tulajdonságainál fogva – általában a 8.1.2 pontban szereplő véletlenszerűségi követelményeknek is meg fog felelni, ezért az utólagos visszavonás esélye általában kicsi.
Ha a rulettkerék üzemszerű működtetése során az adatgyűjtés technikai okokból nem oldható meg
(számlálómű hiánya miatt stb.), akkor a matematikai statisztikai vizsgálat (8.1.2) elvégzéséhez minimálisan szükséges Nmin darabszámú pörgetést a helyszíni vizsgálatok során kell elvégezni, majd ezután
az MKEH-ban ki kell értékelni. Ebben az esetben hitelesítési bizonyítvány csak a kiértékelés után adható ki.
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A rulettkerékről hitelesítés során kötelezően vezetett "Helyszíni Vizsgálati Jegyzőkönyv"-et (HVJ) a
hitelesítőnek a hitelesítési bizonyítvány egy példányával együtt meg kell őrizni. HVJ -t az ügyfélnek
nem szabad kiadni.
8.1.3.3 Hitelesítési bizonyítvány fajtái (HVJ 11.0.)
A hitelesítés eredményétől függően a kiadott bizonyítvány lehet

Végleges

Ideiglenes
Nem került kiállításra
Határideje:...................
amelyet a HVJ-ben is jelölni kell, ideiglenes bizonyítvány esetén annak határidejével együtt. A kiadott
bizonyítvány
• Végleges, ha a hitelesítés során a rulettkerék jelen HE összes követelményének maradéktalanul megfelelt.
• Ideiglenes, ha a hitelesítés során a hitelesítő olyan hiányosságot talált, amely nem befolyásolta ugyan a rulettkerék véletlenszerű működését (8.1.2), de jelen HE néhány követelményét az
nem teljesítette (pl. esztétikai hiányosságok, feliratok stb).
Az Ideiglenes bizonyítvány érvényessége: 2 hónap, de a teljes hitelesítési díj felszámítandó!
Egyidejűleg a hitelesíttetőt a hiányosságok megszüntetésére fel kell szólítani. Ha a felszólításnak nem tesz eleget és a 2 hónap lejár, a hitelesség automatikusan megszűnik.
8.2 Hitelesség érvénye
A hitelesítés érvényességi ideje a hitelesítés időpontjától számított két év.
8.3 Dokumentumok átadás-átvétele
Hitelesítés végeztével, az eljárásban részt vett rulettkerék hitelesítési bizonyítványát a rulettkerékkel
együtt, az ügyfélnek át kell adni, amit az ügyfél az ügyiraton, vagy a dokumentumok a mérésügyi hatóságnál maradó másodpéldányán aláírásával igazol. (Kivéve, ha a kiadás postai úton történik.)
9.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Rulettkerék hitelesítésére nem vonatkoznak egyéb rendelkezések.
10.

MELLÉKLETEK

Jelen HE mellékletében a „Helyszíni Vizsgálati Jegyzőkönyv” (HVJ) és a kiadandó bizonyítvány minta szerepel.
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1. MELLÉKLET

Azonosítási szám: R..........

HELYSZÍNI VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV
RULETTKERÉK HITELESÍTÉSÉHEZ
1.0.
2.0.
3.0.
4.0.
5.0
6.0.
6.1.
6.2.
6.3.
7.0.
7.1.
7.1.1.
7.1.2.
7.1.3.

Készülék megnevezése, típusa:
Gyártó (forgalmazó) megnevezése:
Üzemeltető (név, cím):
Gyártás időpontja:
Gyártási szám (ha nincs leltári szám):
Rulettasztal felépítése.
Rulettkerék jellege:
amerikai 
francia 
egyéb
Rulettasztal:
egy tablós  két tablós 
Rulettasztal számkijelzővel el van-e látva:
Igen 
Nem
Vizsgálat működésre kész, összeszerelt állapotban.
Külső állórész.
Repedés, törés található-e rajta:
Igen 
Nem 
Asztalhoz való kapcsolódása:
Beépítve  Ráépítve 
A golyó futását befolyásoló akadályok megléte, egyenletes elosztása:


Hiányos 
Aszimmetrikus 
7.1.4. Akadályok kopottak-e:

Nem 
7.1.4.1. Ha kopottak egyenletes-e a kopás mindegyiknél:
Igen 

Van





Nincs
Szimmetrikus
Igen

Nem



7.2.
Forgórész.
7.2.1. Repedés törés található-e rajta:
Igen 
Nem 
7.2.2. Ellenőrizni a cylinder számozott gyűrűjének számkiosztását és színeit az ábra szerint.
+

+

+

+

+

+

"+" jel-vörös színű (rouge)
+

+

+

+
+

többi"-fekete színű (noir)
"0"

-zöld színű

+
+

+
+

+
+

+

A cylinder számkiosztása ”0” változatnál.
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7.2.3.

Azonosítási szám: R..........
A számozott gyűrű nem félállású-e a szeparátor gyűrű rekeszeihez képest:
Igen

7.2.4.
7.2.5.
7.3.
7.3.1.

Nem





Nem felelt meg



Nem vizsgálva



Forgórész rekeszek mérettűrésének ellenőrzése /síkbeli/.
Mérés a szegmentek külső és belső sarkainál.
Tűrés értéke:±0,25mm -új és felújított rulettkerék hitelesítésnél
±0,30mm -időszakos hitelesítésnél
Megfelelt

7.3.3.
lyen.



A szegmenteket elválasztó, szeparáló bordák állapota:
A forgórész tornyának állapota:
Méréstechnikai vizsgálat.
Forgórész rekeszeinek idomszeres vizsgálata:
Megfelelt

7.3.2.

1. MELLÉKLET



Nem felelt meg



Nem vizsgálva



Forgórész rekeszek mélységének ellenőrzése. Mérés a rekeszen belül két heTűrés értéke:±0,15mm -új és időszakos hitelesítésnél
Megfelelt



Nem felelt meg



Nem vizsgálva



Megjegyzés: A 7.3.2. és a 7.3.3. pontban a tűrés értékének egymással összehasonlító ellenőrzése a feladat. a bordával elválasztott 37db /38, 39/ rekesznél. Nem abszolút méreteket kell mérni.
7.3.4. Rulettkerék és rulettasztal vízszintjének ellenőrzése.
Tűrés értéke:±0,30mm/m
Megfelelt

7.4.
7.4.1.
7.4.2.



Nem vizsgálva





Nem felelt meg



Nem vizsgálva



Vizsgálat szétszerelt állapotban. (Forgórész kiemelése a készülékből)
Szemmel látható kopások, sérülések:
Az állórész és forgórész össze van-e számozva:
Igen

8.3.
8.4.
9.0.

Nem felelt meg

Rulettkerék működés közbeni ellenőrzése.
Forgórész futása egyenletes-e:
Mágneses vizsgálat (szúrópróbaszerűen)
Megfelelt

8.0.
8.1.
8.2.





Nem

 /hitelesítő által összeszámozva/

Hitelesítés tanúsítására szolgáló bélyeg elhelyezése.
A bélyegek sorszámai:
Statisztikai adat bekérése (3700db egymás utáni pörgetés):
Van
Hitelesítő nem kért


Nincs
 Adatgyűjtő elhelyezve




10.0.

A helyszíni vizsgálat kiértékelése:

11.0.

A hitelesítési bizonyítvány kiállításának jellege:

Hitelesíthető
Végleges




Nem hitelesíthető

 Ideiglenes engedély

Ideiglenes 
Határideje:_____________

Nem került
kiállításra




20..
hitelesítő

Egyéni száma
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2. MELLÉKLET

<fejléc>

Ügyiratszám:
Azonosítási sz.: R…..

Melléklet:
Ügyintéző:

Budapest, 200…

BIZONYÍTVÁNY
RULETTKERÉK HITELESÍTÉSÉRŐL
Az 1991. évi XLV. törvény 7.§-a alapján az alábbi, szerencsejáték céljára szolgáló, kötelező hitelesítésű eszköz hitelesítését elvégeztük.
A hitelesítés tárgya:
rulettkerék
gyártó:
gyártási szám:
típus:
gyártási év:
üzemeltetési adatok:

…………………………….
……………………………….

Hitelesítésre bemutatta:

……………………………..
……………………………….

A hitelesítés helye és ideje:

…………………………….
……………………………….

A hitelesítés módja: a hitelesítés a HE 77/2-2007 sz. hitelesítési előírás szerint, a vonatkozó hitelesítési engedély alapján történt.
Bélyegzés : a hitelesítés tényét a rulettkeréken elhelyezett ………….., …………… számú bélyegzés
tanúsítja.
Értékelés : a rulettkerék az előírt hitelesítési követelményeknek megfelelt .
A bizonyítvány érvénye: A rulettkerék rendeltetésszerű használata, valamint a bélyegzés sértetlensége esetén
a hitelesítés 20…………….-ig érvényes.

A bizonyítvány érvényét veszti, ha a játékstatisztika számítógépes ellenőrzése negatív eredménnyel
zárul.
A rulettkeréken elhelyezett
HLM-ek sorszáma: ……………………………………………………………………………..
Amennyiben a rulettkerék javításra kerül és valamely részét felújítják vagy kicserélnek, vagy rajta elhelyezett hitelesítési
bélyeg megsérül, a hitelesítés érvényessége megszűnik!

A hitelesítést végezte : …………………….

P.H.
aláírás

