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ÜDVÖZÖLJÜK

A szerencsejáték mindig is magával ragadó szórakozási 
és szabadidős lehetőség volt. Ugyanakkor tudatában 
vagyunk az ellenőrizetlen szerencsejáték veszélyeinek! 

Felelősségteljes vállalkozásként különösen felelősek 
vagyunk a játékosok védelméért.  
Ebben a kiadványban információkat talál a játékosok 
védelmét és a játékszenvedély megelőzését szolgáló 
eszközökről és rendszerekről. 

Munkatársaink a játékosok védelmének minden 
témájáról oktatásban részesültek és kompetens kapc-
solattartó partnerek. Ne habozzon, forduljon hozzánk 
bizalommal!

A SZERENCSEJÁTÉK 
IZGALMAS SZABADIDOS 
FOGLALKOZÁS. 
A PANTHER GAMING 
RAGASZKODIK HOZZÁ, 
HOGY A SZERENCSEJÁ-
TÉKOT BARÁTSÁGOS, 
KELLEMES ÉS GONDO-
ZOTT KÖRNYEZETBEN 
VALÓSÍTSA MEG. 
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 Amikor a játék élménye már kényszerré válik:

A Panther Gaming eltökélt szándéka, hogy a problémás játékos 
magatartásnak egyáltalán ne engedjen teret. A játékfüggőség az 
érintetteknek és családjaiknak jelentős problémát okoz.
Elköteleztük magunkat az átlátható információs politika mellett. 
Ez fontos lépés ahhoz, hogy a szerencsejáték felelősségteljes és 
tudatos használatát erősítsük. 

 A szerencsejátékok használata azokra a fi atalokra nézve 
veszélyt jelent, akiket tartósan ér annak negatív hatása. 
Ezért a Panther Lounges látogatása a szigorú hozzájárulási 
feltételek miatt kizárólag a 18. életévüket betöltött személyek 
számára engedélyezett.

 A Panther-Card az alapja annak, hogy biztosítjuk a személyes 
játékos magatartás nyomon követhetőségét. Ez lehetővé teszi, 
hogy az ön védelme érdekében hozzunk intézkedéseket és feltűnő 
játékosi magatartás esetén segítséget nyújtsunk önnek.

VÁLLALJUK 
A FELELOSSÉGET 

PANTHER-CARD

FIATALKORÚAK 
VÉDELME 

4
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 A Panther Gaming átlátható eljárást vezetett be lépésekre 
bontott intézkedésekkel, mely az teljes körű tájékoztatástól a 
játékból való kizárásig terjed.

Ha nem felel meg a korhatároknak, az a játékban való részvétel 
gyakoriságára és intenzitására nézve alapvető veszéllyel jár a 
létminimum tekintetében. Amennyiben a fi zetőképességről szóló 
igazolás ezt a feltételezést nem oldja fel, tanácsadó beszélgetést 
tartunk, melynek során közösen értékeljük a játékosi magatartást 
a játékban való további részvétel veszélyeinek vonatkozásában és 
felhívjuk a fi gyelmét a létminimum alapvető veszélyeztetésére. 
A tanácsadó központokról történő részletes tájékoztatás biztosítja, 
hogy ön könnyen professzionális segítséghez jusson.

Amennyiben a tanácsadó beszélgetés után is változatlan marad 
a játékban való részvétel gyakorisága és intenzitása, intézkedés 
keretein belül korlátozzuk a havi látogatások számát, de akár a 
játék tétjeit is limitálhatjuk, illetve kizárhatjuk a játékból.

A JÁTÉKOSI 
MAGATARTÁS 

ÁTLÁTHATÓSÁGA ÉS 
VISSZATÜKRÖZÉSE
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 pontot illetően a Panther Gaming neves intézményekkel és 
tanácsadó központokkal működik együtt, melyek különösen a 
játékosok védelmét szolgáló eszközök és a munkatársak ki- és 
továbbképzése terén szolgálják a játékosok védelmét Stájerország-
ban (lásd a 15. oldalt).

  pont vonatkozásában a velünk együttműködő intézményeknek 
az egyes játékosok adatait anonim módon továbbítjuk kutatási 
célokra annak érdekében, hogy értékes visszacsatolásokat kapjunk 
a játékosok védelmét célzó intézkedéseink továbbfejlesztéséhez.

 pontot tekintve a játékszenvedély nem csak az érintettnek, 
hanem a hozzátartozóknak és a barátoknak is nagy tehertétel. 
Hozzátartozóként ön se habozzon, lépjen kapcsolatba velünk 
vagy közvetlenül egy tanácsadóközponttal annak érdekében, 
hogy tájékozódjon arról, hogyan kaphat segítséget. 

A JÁTÉKOSOK VÉDELMÉT 
SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK

EGYÜTTMUKÖDÉS 
TUDOMÁNYOS 

INTÉZETEKKEL

AZ ÖN SZEMÉLYES 
KÖRNYEZETE
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 A játékhoz ne kényszer és teher, hanem öröm, szórakozás és 
felelősség társuljon. Annak érdekében, hogy ez így is maradjon, 
néhány alapszabályra fi gyelni kell:

• A játék megkezdése előtt határozza meg a Panther Lounge-
 ban látogatásonként az önnek megfelelő veszteséghatárt és 
 ezt sose lépje túl. Ez az összeg álljon megfelelő arányban a 
 bevételeivel!

• Csak a meghatározott összeget hozza magával.

• Soha ne játsszon kölcsönkért pénzből.

• Soha ne játsszon személyes krízishelyzetekben.

• Ne hajszolja az elvesztett pénzt. Ne vállaljon nagyobb 
 kockázatot a korábbi veszteségek kiegyenlítésére. 
 Nincs olyan törvényszerűség, mely azt igazolná, hogy a vesztes 
 sorozat után hirtelen sorozatos nyeremények következnek.

• Örüljön a kis nyereményeknek is, és vigye azokat haza. 

• Rendszeresen tartson játékszüneteket. 

• A szerencsét nem lehet kényszeríteni. A szerencsejáték a 
 véletlentől függ és nem az ön személyes ügyességétől.

Az önkéntes önkorlátozásról munkatársaink bármikor szívesen 
tájékoztatják.

TIPPEK, HOGY 
HOGYAN JÁTSSZON 

FELELOSSÉGGEL
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TEST:

1. több pénzt használt játékra, mint amennyit megengedhet 
 magának?

2. fel kellett tennie magasabb pénzösszeget azért, 
 hogy a szerencsejáték során ugyanazt az ingert érezze 
 (pl. hosszabb vagy gyakoribb játék)? 

3. megpróbálta a következő napokban újabb játékkal 
 visszanyerni az elvesztett pénzt?

4. kért kölcsön pénzt vagy adott el valamit azért, hogy pénzt 
 szerezzen a játékra?

5. van olyan érzése, hogy esetlegesen problémája van a 
 játékkal?

6. kritizálták már mások a játékosi magatartását vagy mondták 
 már, hogy problémái vannak a játékkal (függetlenül attól, 
 hogy egyetért-e vele vagy nem)?

7. volt-e már bűntudata a játék vagy annak következményei 
 miatt?

8. voltak-e a játék miatt egészségügyi problémái, mint például 
 stressz vagy félelemérzet?

9. vezetett-e a játékban való részvétel önnél vagy az ön 
 háztartásában pénzügyi problémához?

10.  próbálta-e már többször csökkenteni vagy ellenőrizni saját      
 szerencsejátékát és nehéznek találta-e ezt?

11. próbálta-e már játékosi magatartását eltusolni, önmagának 
 vagy másoknak hazudni róla, hogy ne derüljön ki, milyen 
 mértékben űz szerencsejátékot?

Amennyiben egyszer vagy többször IGENNEL válaszolt, javasoljuk, hogy vegyen 
részt a Panther Lounge munkatársainál tanácsadó beszélgetésen vagy fordul-
jon tanácsadó szervezetekhez (lásd a 15. oldalt).

A következő önértékeléssel ellenőrizheti, hogy az ön játékmagatartása 
problémás-e. A kiértékelés tájékoztatja arról, hogy szakszerű segítséghez 

kell-e fordulnia vagy megtarthatja eddigi játékosi szokásait. 

Legyen őszinte magához!

Igen     Nem

ÖNÉRTÉKELÉS
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SZAKSZERU 
SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

AZ ÉRINTETTEKNEK 
ÉS HOZZÁTARTO-

ZÓIKNAK

LKH Graz Dél-nyugat, déli székhely 
(LKH Graz Süd-West Standort Süd)
Függőségkezelési központ - Függőségkezelési klinika 
(Zentrum für Suchtmedizin  – Suchtmedizinische Ambulanz)
Játékfüggőségi tájékoztató központ 
(Spielsuchtinformationsstelle)

Wagner-Jauregg-Platz 1 
8053 Graz
Ausztria
Email: suchtmedizin@lkh-graz-sw.at

Tel: +43 316 2191-2222  


