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1.

AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA
Ez az előírás a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény (továbbiakban: Tv.) végrehajtását
szabályozó 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 2. számú mellékletében
felsorolt szerencsejáték eszközök közül a játékkaszinóban üzemeltetett pénznyerő automaták
(CASINO automata, a továbbiakban: CA) 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.

2.

MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK
Ebben a Hitelesítési Előírásban csak a Vhr. 1. sz. mellékletében felsorolt törvényes
mértékegységek szerepelnek.

3.

ALAPFOGALMAK
Pénznyerő automata: Pénznyerő automatának minősül a tétfizetés fejében játék céljára
alkalmas mechanikusan vagy elektronikusan vezérelt berendezés, ha nyerés esetén a játékos
bármely formában vagyoni értékű nyereményre válhat jogosulttá. Pénznyerő automata
kizárólag játékkaszinóban üzemeltethető. A pénznyerő automatának 100.000 játékonként az
összes tét legalább 80 %-át, vagy a normális eloszlás sűrűségfüggvényének megfelelően, az
összes tét legalább 85 %-át legalább 95 %-os valószínűséggel nyereményként ki kell adnia.
CA fő szerkezeti egységei:
•
a CA háza, hordozó egysége,
•
a központi vezérlő egység pl. MPU, CPU, PC. Ez az egység tartalmazza a játékot
vezérlő eszközt (EPROM, HDD, CD, flopi, DiscOnChip stb.).
•
a CA kezelőegysége,
•
a játékot megjelenítő egység. Ez lehet monitor, forgóhenger, forgótárcsa vagy optikai
rendszer (projektor) stb.,
•
érmefogadó és/vagy bankjegyvizsgáló egység,
•
kredit bevitelére alkalmas egység (kulcsos kapcsoló stb.),
•
kifizető egység (hopper),
•
kredit nullázására alkalmas egység: kulcsos kapcsoló, központi kreditkulcs rendszer (a
továbbiakban KPKR) stb.,
•
érme- és bankjegytároló egység (kazetta, doboz, rekesz),
•
minimum hét helyiértékű elektromechanikus számlálók a befizetés, a kifizetés, az
eljátszott tét számlálására (egyes készülékeknél még további elektromechanikus
számlálók is találhatók a jackpot, a kredit nullázás, a feltöltés, valamint egyéb feladatok
részére),
•
tápegység (A hálózati tápfeszültség kétsarkúan kapcsolt, mindkét ágban biztosított,
zavarszűrővel ellátott.).
•
egyéb, itt fel nem sorolt részegység.
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Pénznyerő automata hitelesítése: A hitelesítés az a hatósági tevékenység, amelynek során a
mértékhitelesítő a hitelesítési engedélyben, valamint jelen Hitelesítési Előírásban előírt
műszaki, technikai követelmények figyelembevételével a pénznyerő automata megfelelőségét
megállapítja, a pénznyerő automatát tanúsító jelekkel látja el és hitelesítési bizonyítványt ad
ki.

4.

MEGHATÁROZÁSOK
Többjátékhelyes automata: Többjátékhelyes az a készülék, ahol két vagy több játékos az
egymástól függetlenül kialakított kezelőegységeken – ugyanazon, vagy más játék során,
megtett tétje ellenében – külön-külön juthat nyereményhez. A CA annyi játékhelyesnek
minősül ahány játékos egyidejű kiszolgálására képes.
Kredit nullázás: A játék során megjelenített KREDIT érték törlése kulcs és/vagy más eszköz
segítségével.
Összekapcsolt rendszer: Több – egyazon hálózatba, rendszerbe kötött – CA üzemeltetése (pl.
központi kreditkulcsos rendszer (KPKR), Jackpot rendszer).
Etalon EPROM: A CA típusvizsgálata során bevizsgált, az eszköz és a beépített játék
működését, a játék lefolyását, a nyerési szabályokat és a szükséges belső könyveléseket leíró
programot tartalmazó tároló (EPROM, CD, HD, floppy stb.) gyűjtőneve, melynek tartalma a
vizsgálat végeztével lementésre kerül, és a hitelesítési engedélyek etalon EPROM-ját képezi.
Felépítés: A CA szerkezetét, felépítését minden esetben a mérésügyi hatóság, típusvizsgálat
során hagyja jóvá. Változtatás esetén újabb típusvizsgálatot (a hitelesítési engedély
módosítását) kell kérni.
Külalak: A CA külalakját a mérésügyi hatóság egyedileg hagyja jóvá típusvizsgálat, valamint
a műszaki dokumentáció alapján. Változtatás esetén újabb típusvizsgálatot (a hitelesítési
engedély módosítását) kell kérni.
Anyag: A CA szerkezeti egységeinek anyaga feleljen meg a rendeltetésszerű használat során
vele szemben támasztott szilárdsági, tartóssági, esztétikai, balesetvédelmi stb.
követelményeknek.
Tét: A szerencsejátékban részvételre jogosító pénzösszeg, vagy más vagyoni érték.
Halmozott tét: A játékos által befizetett pénzösszeg, amely egy vagy több játékra jogosít fel.
Játékalap vagy kredit: A játékos által a befizetett és/vagy a megnyert pénzösszegnek
megfelelő pontszám.
Játékonkénti tét: A kredit egy játékra feljogosító, pénzegységben kifejezett része.
Legalacsonyabb/legmagasabb tét: A játékonkénti tét legalacsonyabb/legmagasabb értéke
feltéve, hogy az a játékos által egy adott készletből szabadon kiválasztható.
Alapjáték: Többféle játékra alkalmas program esetében az indítás utáni első játék.
Mellékjáték: Az alapjátékot – nyeremény esetén – követő, attól különböző újabb játék,
amelyben való részvétel a játékos döntésétől függ.
Legnagyobb nyeremény alapesetben: Az alapjáték során elérhető maximális nyeremény.
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Legnagyobb nyeremény halmozottan: Az alapjáték során elérhető legnagyobb nyeremény
kockáztatásával elérhető maximális nyeremény.
Kezelőegység: Olyan egység, amelyen keresztül a játékos a saját elképzeléseit az automata
számára továbbítja (nyomógombok, érintőképernyő).

5.

MEGJELÖLÉS, FELIRATOK

5.1

Adattábla
A CA adattábláján következő feliratoknak kell kötelezően szerepelniük:
•
gyártó,
•
gyártási év, hó, nap,
•
típus,
•
gyártási szám,
•
hálózati feszültség névleges értéke (230 V AC),
•
felvett maximális teljesítmény (VA).

5.2

Magyar nyelvű biztonságtechnikai feliratok
A CA-nak teljesíteni kell a 2006/95/EK irányelvet honosító 79/1997. (XIII. 31.) IKIM
rendelet, valamint a 2004/108/EK irányelvet honosító 62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet
követelményeit.
A CA-n a gyártónak a hivatkozott rendeletekben előírt feliratokat kell elhelyezni.
A CA eltávolítható részein (pl. ajtó) „A készülék burkolatának eltávolítása tilos” feliratot (is)
el kell helyezni.

5.3

A játékhoz tartozó feliratok
•
a játékjog megszerzésére, a nyerési táblázat megjelenítésére stb. utaló feliratok (ezek
képernyőn is megjelenhetnek),
•
kezelőgombok feliratai (elsősorban magyar nyelven, de elfogadható az angol feliratozás
is),
•
a pénzbedobó nyílásánál, vagy annak közelében a pénzérme értéke, illetve tokennel
működő gépeknél az érme értékére utaló felirat,
•
a bankjegyvizsgáló nyílásánál, vagy annak közelében a bankjegy értékére utaló felirat,
•
a csak kulcsos üzemmódú gépeknél a kulcsnyílás közelében, vagy egyéb jól látható
helyen egy kreditpontnak a hitelesítő kártyán megadottal azonos pénzértéke.
•
Ticket esetében a ticket elfogadásának és kiadásának helyén az erre utaló felirat

5.4

A számlálók azonosító feliratai
•
a számláló feladatára utaló felirat,
•
BE, KI és TÉT és egyéb funkciójú számlálónál a kötelezően előírt, a lépésértékre utaló,
a hitelesítő kártyán megadottal azonos felirat.

6.

METROLÓGIAI KÖVETELMÉNYEK
A hitelesítésre bemutatott CA-ra vonatkozóan követelmény, hogy:
•
legyen üzemképes,
•
legyen megfelelően azonosítható,
•
típusa egyezzen meg valamely engedélyezett típussal,
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•
•
•
•
•
•
•

működtető programja egyezzen meg a CA hitelesítési engedélyében szereplő valamely
programmal,
legyen alkalmas az előírt könyvelési feladatok elvégzésére,
rendelkezzen a játékjog szerzés módjára alkalmas eszközzel,
biztosítsa a nyeremény kifizetésének lehetőségét,
tartalmazza az előírt feliratokat,
legyen alkalmas a rendeltetésszerű működésre,
a hitelesítési engedélyben foglalt bélyegzési és egyéb specifikus követelményeket
elégítse ki.

7.

HITELESÍTÉS

7.1

A hitelesítéssel kapcsolatos általános tudnivalók

7.1.1

A hitelesítési kérelem benyújtása
CA hitelesítésére vonatkozó kérelmet a kaszinó (hitelesíttető) az MKEH Metrológiai
Hatóságához nyújthatja be.

7.1.2

A hitelesítés helyszíne
A CA hitelesítését a kaszinóban kell elvégezni, de az első és a javítás utáni hitelesítés indokolt
esetben a gyártó/javító által biztosított telephelyen is elvégezhető.

7.1.3

A hitelesítés végrehajtása
A CA hitelesítését a Metrológiai Hatóság végzi.

7.2

A hitelesítés eszközei
•
öntapadó matricák,
•
plombahuzal (műanyag, vagy fém feszítőszálon sodrott fém vagy műanyag), plomba
(alumínium vagy ólom), oldalcsípő fogó,
•
plombáló készlet, önálló fényforrással rendelkező nagyító, elemlámpa,
•
PC és/vagy NOTEBOOK + EPROM kiolvasó,
•
engedélyezett típusok EPROM-tartalma (Lotus NOTES-os központi adatbázison),
•
engedélyezett típusok fényképeinek gyűjteménye (Lotus NOTES-os központi
adatbázison),
•
segédletek (típuslista, hitelesítési engedélyek, szervezők listája stb., Lotus NOTES-os
központi adatbázison),

7.3

A hitelesítés fajtái

7.3.1

Első hitelesítés
A CA gyártás utáni első hitelesítése.

7.3.2

Időszakos hitelesítés
Időszakos hitelesítés akkor végezhető, ha a CA érvényes hitelesítési engedéllyel és érvényes
hitelesítéssel rendelkezik, továbbá minden tekintetben megegyezik az előzőleg hitelesített
eszközzel (az érvényességi idő lejárata után elvégzett újrahitelesítés ezért formálisan javítás
utáni hitelesítésnek minősül).

7.3.3

Javítás utáni hitelesítés
Minden olyan beavatkozás, módosítás, vagy egyéb esemény, ami a hiteles állapot
megszűnését eredményezi, vagy a hitelesítési bizonyítvány adatainak megváltoztatását
igényli, az eszköz újrahitelesítését (javítás utáni hitelesítését) teszi szükségessé.
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A javítás utáni hitelesítés általánosan előforduló esetei:
•
Játékjog szerzés módjának változása, a vonatkozó hitelesítési engedély által
megengedett határok között.
•
Kredit pénzértékének változása.
•
Maximális tét, maximális nyeremények változása,
•
Nyeremény-kifizetés módjának változása, a vonatkozó hitelesítési engedély által
megengedett határok között.
•
Számláló lépésérték változás.
•
Elektromechanikus számláló, valamint a játék lefolyását befolyásoló eszköz
(vezérlőegység, CPU, EPROM, egyéb programhordozó), javítása, cseréje. A tervezett
javítás és újrahitelesítés előtt legalább 3 nappal az állami adóhatóságot értesíteni kell.
•
Egyéb, a CA hitelesítési engedélyében szereplő, vagy önálló hitelesítési engedéllyel
rendelkező részegység beépítése a CA-ba.
Ezekben az esetekben a javítások, módosítások után a teljes hitelesítési eljárást le kell
folytatni.
A hitelesítési bizonyítványon a megjegyzések rovatba be kell írni a hitelesítés okát (például:
„a hitelesítés oka: játékjog szerzés módjának változása”).
7.4

Hitelesítési eljárás
Az első, időszakos és javítás utáni hitelesítések alkalmával a műszaki vizsgálatok
szemrevételezéssel, műszeres méréssel és funkcionális próbákkal történnek. A tevékenységről
jegyzőkönyvet ki kell kitölteni. A jegyzőkönyv kitöltése olyan módon történik, hogy az erre a
célra rendszeresített adatbázisban elkészített „hitelesítési bizonyítvány próbanyomat”
dokumentumot kell kinyomtatni és a helyszínen kézzel kitölteni. A hitelesítést az alábbi
lépések szerint kell végrehajtani.

7.4.1

Szemrevételezés, típusazonosság megállapítása
A CA azonosító adatainak felvétele után minden hitelesítést szemrevételezéses vizsgálattal
kell kezdeni, melynek során ellenőrizni kell:
•
A CA engedélyezett típusával való azonosságot. A vizsgálat a típustábla adatai szerinti
típus „Szereszköz” adatbázisban található dokumentációja (érvényes hitelesítési
engedélye, leírása és fotó mellékletei) és a vizsgált CA egybevetése alapján történik.
•
A gépekben található részegységek, segédfunkciókat ellátó panelek, kulcsok, kezelő
elemek stb. az adott típushoz engedélyezettek-e.
o
A hitelesítési engedélyében felsorolt, de konkrét típussal nem megnevezett
részegységek (például: „bankjegy elfogadó”), elemek közül bármelyik típus
utólag is beépíthető, amennyiben rendeltetésszerűen működik.
o
A hitelesítési engedélyben nem szereplő, a játékmenet és a könyvelés
befolyásolására nyilvánvalóan és egyértelműen alkalmatlan biztonsági
részegységek, elemek stb. ugyancsak beépíthetők.
o
Az előzőeken kívül csak olyan részegység, elem stb. építhető be, amely a
játékmenet befolyásolására dokumentáltan nem alkalmas, valamelyik CA
hitelesítési engedélyében már fotókkal is dokumentáltan engedélyezve lett, vagy
részegységként önálló hitelesítési engedéllyel rendelkezik és abban a CA típusa
meg lett nevezve.
o
A beépítések további feltétele, hogy az nem akadályozza sem a számlálók
leolvasását, sem pedig a hitelesítést tanúsító jelzések ellenőrizhetőségét.
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Az utólag beépített egységeknél a beépített elemek működtetésével, a
dokumentáció és a talált eszköz összevetésével meg kell vizsgálni, hogy az
alkalmazás nem sérti-e a már típusvizsgált játékmenetet, nem avatkozik-e be meg
nem engedett módon a gép könyvelésébe.
A kábelezések, csatlakozók megfelelő állapotát. A gép belsejében található bármilyen
jellegű „műszaki barkácsolás” (szigetelés nélküli csatlakozás, kábeleken lógó panel stb.)
a nem megengedhető kategóriába sorolandó.
Az automata mechanikai állapotát (épség, sérülésmentesség).
Külső sérülések: a CA-n nem lehet olyan külső sérülés, amely balesetveszélyt jelent,
például törött üveg, vagy műanyag, repedt oldalfal vagy leszakadt ajtó, sorjás szélű
lemez, gomb, díszléc stb. A kabinetnek stabilan kell állnia. Megfelelő az állapot, ha a
külső sérülések csak esztétikai jellegűek, és nem zavarják sem az azonosításhoz
szükséges adatok leolvasását, sem a játékos informálását. A CA valamennyi ajtajának
könnyen nyithatónak és zárhatónak kell lennie.
Belső sérülések: megfelelő az állapot, ha a sérülések nem jelentenek sem az
üzemeltetés, sem az ellenőrzések során balesetveszélyt, és nem érintik az automata
működését. A beszerelt egységek rögzítettek, épek legyenek.
A 6. fejezetben előírt feliratok meglétét.
Az automata üzemképességét (nincsenek-e bekapcsoláskor üzemképességet kizáró
hibajelenségek).
A játékos informálására szolgáló kezelő és kijelző egységeket.
o

•
•
•

•
•
•
•
7.4.2

A játékprogramot tartalmazó elektronikus egység ellenőrzése
Szemrevételezéses vizsgálattal kell ellenőrizni az engedélyezett típussal való azonosságot,
ennek részeként a 7.4.1 fejezetben foglalt módon meg kell győződni a kábelezések,
csatlakozók megfelelő állapotáról. A vezérlőegységen belül (forrasztási, vagy alkatrész
oldalon) a láthatóan nem gyári szerelés, huzalozás nem megengedhető.
A vezérlőegység nyomtatott áramköri lapjában (a továbbiakban: alaplap) az átkötések nem
megengedhetőek.
A hitelesítés során el kell végezni a programok ellenőrzését, az ehhez szükséges eszköz és
alkalmazás segítségével. Egyes CA-knál az összehasonlítást lehetővé tévő eszköz maga a CA,
amely (bekapcsolása után automatikusan, vagy a megfelelő menüpont alatt) megjeleníti az
összehasonlításhoz szükséges egyes ellenőrző összegeket.
A korábban már ellenőrzött programhordozóknál az elhelyezett bélyegzések, lezárások
épségét kell ellenőrizni.
Egy CA-ban egynél több program akkor lehetséges, ha átkapcsolós rendszernél két,
egymástól független programkártya van a CA-ban, melyek közötti választást egy kapcsoló
biztosítja.
A beépített programhordozó meglévő tanúsító jegyeinek épségét meg kell vizsgálni.
Az EPROM-ok tanúsító jellel való ellátása, vagy korábban ellenőrzött programhordozókon
elhelyezett tanúsító jelek ellenőrzése után kerülhet sor azok beépítésére a zárható burkolatú
vezérlőegységbe, majd felbontás ellen hitelesítési jellel való lezárására. Ellenőrizni kell, hogy
a lezárt burkolat ellenére az adathordozókon lévő öntapadó matrica sorszáma olvasható-e. A
játékprogramot tartalmazó elektronikus egység ellenőrzését minden egyes hitelesítendő
program esetén el kell végezni. Ha manipulálásra utaló jelet észlel, akkor a
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mértékhitelesítőnek jogában áll az előírt programellenőrzést elvégezni, illetve ha erre nincs
lehetősége, újra elvégeztetni.
7.4.3

Próbajáték
Próbajáték során, a működőképesség vizsgálatakor ellenőrizni kell Ft-ban, vagy más
valutanemben a beállított minimális és maximális tét értékét.

7.4.4

Könyvelési mechanizmusok ellenőrzése
•
Ellenőrizni kell, hogy az elektromechanikus számlálók hétjegyűek-e.
•
Ellenőrizni kell, hogy az elektromechanikus számlálók funkciója egyezik-e feliratukkal,
lépésértékük mindhárom számlálónál (BE, KI, TÉT) azonos-e, és megegyeznek-e a
műjkv-ben, illetve a hitelesítő kártyán rögzített értékkel. Azoknál a CA-knál, melyek a
pénzforgalom helyett az eljátszott kreditet és a játék során megnyert kreditet számlálják,
elegendő csak a BE(=TÉT) és KI számláló. További számlálók lehetnek még az ATP
(kulcsos kifizetés) és a Jackpot számláló.
•
Érme vagy bankjegy befizetésekor, vagy a játék indításakor a BE elektromechanikus
számlálónak a befizetett összeggel, vagy az eljátszott téttel arányosan kell számlálnia.
Kulccsal, vagy egyéb engedélyezett eszközzel történő üzemeltetés esetén a BE számláló
működését az érmebedobásnál alkalmazott módon kell ellenőrizni.
•
Próbajátékkal kell ellenőrizni, hogy az elektromechanikus TÉT számláló az eljátszott
téttel arányosan számol-e.
•
A kifizető egység működtetésekor, a kredit nullázásakor, vagy a játék végén elért
nyeremény kreditbe történő beírásakor a KI elektromechanikus számlálónak a kifizetett
összeggel, vagy az elért nyereménnyel arányosan kell számlálnia.
•
Egy CA-nál csak egy-egy BE, KI és TÉT elektromechanikus számláló lehet.
Megengedett, hogy a CA más elektromechanikus számláló(ka)t is működtessen, de kell
lenni egy-egy közösített – az egész összekapcsolt gépegyüttesre vonatkozó – BE, KI és
TÉT számlálónak, mely az összes be-és kifizetett pénzt és az összes játékhelyen
eljátszott tétet rögzíti.
•
Azoknál a CA-knál, melyek a pénzforgalom helyett az eljátszott kreditet és a játék során
megnyert kreditet számlálják, és melyeknél csak a BE(=TÉT) és KI számláló van, a
fentieket értelemszerűen kell alkalmazni.
•
Érmefogadó és/vagy bankjegyvizsgáló szerkezet ellenőrzése. Az érmefogadó és/vagy
bankjegyvizsgáló vizsgálatát minden feltüntetett és engedélyezett érmével és/vagy
bankjeggyel el kell végezni. (Átkapcsolós üzemmódot tartalmazó eszköznél csak a
kapcsoló egyik állása lehet engedélyezve a hitelesítéskor, az üzemeltetés során az
átkapcsoló nem működtethető.) Kulccsal, vagy egyéb engedélyezett eszközzel történő
üzemeltetés esetén, az eszköz működésének helyességéről a könyvelés ellenőrzésével
kell meggyőződni (lásd még KPKR).
•
A kifizető egység ellenőrzése. A kifizető egységnek a nyereményt ki kell tudnia fizetni.
Ha a kifizető egységben lévő fizetőeszköz a teljes kifizetésre nem elegendő a ki nem
fizetett összegnek a kreditből a kifizetés megtörténtéig nem szabad törlődnie. Azoknál
az automatáknál, ahol a kredit nullázása sem menüből, sem kulccsal vagy kapcsolóval
nem lehetséges, a kifizetés módja (a hitelesítési bizonyítványban) nem lehet kassza,
csak CA.
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•

7.4.5

A hitelesítés során a bankjegyvizsgáló ellenőrzéséhez hasonló módon kell a ticket
rendszert megvizsgálni. A hitelesítés feltétele, hogy a CA hitelesítési engedélyében a
"ticket" játékjog szerzési mód engedélyezve legyen. A ticket rendszer ellenőrzése az
alábbiak szerint történik:
o
Befizetés bankjeggyel
Meg kell vizsgálni, hogy bankjegyvizsgálóba behelyezett bankjegyre kapott kredit
és a számláló lépése megfelel-e a befizetett pénzösszegnek. Amennyiben a
rendszer bankjegyet nem fogad el, csak tickettet, a vizsgálathoz szükséges,
érvényes tickettet a hitelesíttetőnek kell biztosítania.
o
Kifizetés tickettel
Meg kell vizsgálni, hogy kredit kifizettetése után a kapott ticket értéke megfelelőe, illetve a számláló lépése megfelel-e a kifizetett pénzösszegnek.
o
Befizetés tickettel
Meg kell vizsgálni, hogy bankjegyvizsgálóba behelyezett ticketre kapott kredit és
a számláló lépése megfelel-e a ticket értékének.
o
A játékjog szerzés módjához a hitelesítési bizonyítványban be kell írni „ticket”. A
nyeremény kifizetés módjához –ha a CA is kifizet „CA, kassza”, ha csak tickettel
fizet „kassza” kerül feltüntetésre.

Közös jackpotba kapcsolt (jackpot rendszerben történő) működés vizsgálata
A jackpot rendszer az összekötött automatákon tétként eljátszott pénzösszegek valamely
hányadát összegyűjti, és egy előre beállított érték meghaladása után véletlenszerűen
valamelyik, a rendszerbe kötött gépen nyereményként kifizetteti a játékosnak.
Jackpot rendszerbe érvényes hitelesítéssel rendelkező, kaszinóban hitelesített pénznyerő
automaták köthetők. A jackpot rendszer hitelesítése a kaszinóban történik.
A hitelesítési eljárás során, a helyszínen az összekapcsolt rendszer működését kell ellenőrizni.
Ennek során:
•
A jackpot vezérlőegység azonosítását el kell végezni, és azonosító adatait fel kell írni.
•
Ellenőrizni kell a jackpot rendszerbe kapcsolt gépek darabszámát, azonosítási számukat.
•
Az egyes gépeken próbajátékot kell végezni, és ellenőrizni kell, hogy az eljátszott tétek
meghatározott hányada (jackpot növekmény), megjelenik-e a jackpotban,
•
Meg kell határozni a jackpot növekmény értékét, és a számított értéket kell beírni a
hitelesítési bizonyítványba.
•
A vezérlő egység típustábláját öntapadó matricával kell ellátni, ha dobozolt, akkor
felbontás ellen plombával kell lezárni.
•
A rendszer vezérgépeként működtetett pénznyerő automata hitelesítési
bizonyítványának „Az összekapcsolt rendszer adatai:” rovatában a következő szöveget
kell beírni: „<a rendszerbe kötött gépek darabszáma> gépes progresszív (vagy mystery)
jackpotrendszer vezérgépe. Jackpot vezérlő típusa: <Típus> Gyártási száma: <Gy. sz.:>,
a vezérlőegységen elhelyezett öntapadó matrica sorszáma: <HLM szám>. Üzemeltetési
adatok: Jackpot növekmény értéke: <pl. 2 %>.
•
A rendszerbe kötött összes többi automata bizonyítványában az alábbi szöveget kell
feltüntetni: „Progresszív (vagy mystery) jackpot rendszer egyik gépe. Rendszeradatok a
<számú > hitelesítési bizonyítványban. Itt a vezérgépeként működtetett pénznyerő
automata hitelesítési bizonyítványának számát kell beírni.
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7.5

Bélyegzés és bizonylatolás

7.5.1

Tanúsító jelek elhelyezése
A tanúsító jelek elhelyezése (sorszámozott öntapadó matrica, függőhuzalos plomba) az
alábbiak szerint történjen:
•
A függőhuzalos plomba elhelyezése az útmutató „a hitelesítéskor használt fémzárak
alkalmazása” című melléklete szerint történik.
•
A játékprogramot tartalmazó EPROM(ok)-on, azok ellenőrzése után kisméretű
számozott öntapadó matricát kell elhelyezni, úgy, hogy a matrica az ablakot lezárja.
(Figyelem! Egyes cégek az EPROM-ra saját számozott hologramos matricájukat is
elhelyezik oly módon, hogy az ablakot félig zárja. Ebben az esetben a hitelesítő saját
matricájával „folytatja” az ablak lezárását olyan módon, hogy a gyártó számozása
olvasható maradjon.)
•
A többi programhordozót pl. flopi, CD, HDD, PC stb. – ahol annak mérete ezt lehetővé
teszi – az ellenőrzést végző dolgozó az öntapadó matrica mellett kézjegyével is ellátja,
feltüntetve az ellenőrzés dátumát is. Lezárással, csomagolással biztosítja illetéktelen
hozzáférés ellen. Hitelesítéskor kerülhet csak felbontásra, melyet a hitelesítőnek kell
elvégeznie, miután ellenőrizte a zár épségét.
•
A fentiekben felsorolt programhordozók ellenőrzése és tanúsító jellel való ellátása után
kerülhet sor azok beépítésére a zárható burkolatú vezérlőegységbe, majd felbontás ellen
a burkolat hitelesítési jellel való lezárására.
•
A vezérlőegységek burkolatának lezárása lehet:
a)
EPROM, flash EPROM esetében a CPU dobozolásának lezárása egy, vagy kettő
célszerűen elhelyezett függőhuzalos plombával vagy a programhordozót rögzítő
elem lezárása függőhuzalos plombával,
b)
kivehető winchester, CD, flopi esetében a programhordozó tanúsítása öntapadó
matricával,
c)
beépített winchester, DiscOnChip esetében a PC lezárása függőhuzalos
plombával.
•
Az elektromechanikus számlálók dobozoltak, illetéktelen kibontásukat plombálással
kell megakadályozni.
•
A színes hitelesítő kártyán sorszámozott öntapadó matricát kell elhelyezni az
érvényesítő kicsípéssel.
•
KPKR rendszer esetében a vezérlő egységet öntapadó matricával kell ellátni.
•
A CA külső felületére tanúsító jegyeket nem szabad elhelyezni. Így a CA típustábláját
nem kell öntapadó matricával tanúsítani, valamint nem kell a hitelesítő kártyának
keretet elhelyezni. A hitelesítő kártyát műanyag tasakban, a gép belsejében alkalmasan
választott helyre, függőhuzalos plombálással kell elhelyezni.

7.5.2

Hitelesítési bizonyítvány
A hitelesítési bizonyítványt 3 példányban kell kinyomtatni, ebből
•
egy példány a hatóságnál marad,
•
2 példányt az üzemeltetőnek kell átadni.
Kiadott hitelesítési bizonyítványon utólagosan javítani nem lehet. Amennyiben valamilyen
adatot elírtak, vagy helytelenül vezettek rá, és ezt az üzemeltető írásban jelzi, akkor meg kell
vizsgálni, hogy a bizonyítvány valóban helytelen adatokkal lett-e kiállítva. Amennyiben igen,
akkor a rontott bizonyítvány helyett új hitelesítési bizonyítványt kell kiállítani.
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Az új bizonyítvány kiállítása a rontott alapján, aznapi dátummal, a javított adattal (adatokkal)
történjen. Minden egyéb adat, így a hitelesítés ideje, helyszíne és az eredeti hitelesítést végző
egyéni száma is változatlan marad, a hitelesítő feljegyzései rovatban utalni kell a javításra
(pl.: „Kiállítva az elírt gyártási szám, adat stb. javítása miatt, egyéb adataiban megegyezik a
2014. 06. 03-án kiállított bizonyítvánnyal.”).
Az első, az időszakos és a javítás utáni hitelesítés érvényességi ideje a hitelesítés időpontjától
számított kettő év, azonban ez nem haladhatja meg az automata napra pontos gyártási
időpontjától számított öt évet.
7.5.3

Hitelesítő Kártya
A Hitelesítő kártya minta az HE 77/8-2014-01-ben található.
•
A kitöltött Hitelesítő kártyát a ráragasztott öntapadó matrica tanúsítja.
•
Minden hitelesítés alkalmával cserélni kell a Hitelesítő kártyát.
•
A Hitelesítő kártyán található „Levonóképes bélyegek sorszáma” rovatba minden, a
CA-n található öntapadó matrica sorszámát fel kell tüntetni (a felsorolás sorrendje:
hitelesítő kártya, vezérlőegység(ek), egyéb helyek).
•
A „függőhuzalos plombák darabszámá”-nál minden a CA-n elhelyezett plomba
darabszámát be kell írni.
•
A Hitelesítő kártya színe zöld.

8.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

8.1

Program(hordozó) hitelesítés
A dobozolt vezérlőegységnek (CPU-nak) mint programhordozónak az ellenőrzése történhet a
gyártó vagy forgalmazó felkérésére a CA hitelesítését megelőzően is. Az ilyen eseteket úgy
kell tekinteni, hogy a hitelesítési munka egy adott CA esetében megoszlik:
•
első fázisban megtörténik a vezérlőegység ellenőrzése,
•
második fázisban történik a már ellenőrzött, beépített vezérlőegységgel a pénznyerő
automata hitelesítése.
Az első fázisban az ellenőrzés a 7.4.2 fejezetben előírtak szerint történik. Megfelelőség esetén
a programhordozót öntapadó matricával kell ellátni, és a dobozolását függőhuzalos plombával
kell lezárni. Az első fázist végző dolgozó a második fázisban dolgozó hitelesítő részére jól
látható helyen azonosító adatokat tartalmazó címkét helyez el. Hitelesítéskor az ily módon
előkészített játékprogramon csak azt kell ellenőrizni, hogy az ellenőrzést tanúsító jegyek
épek-e. Az ellenőrzést követően a 7.4.2 fejezetben foglaltak szerint kell eljárni.
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