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JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § 
(4) bekezdés m) pontja: a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. 
törvény alapján piacfelügyeleti hatáskör - megyei illetékesség 

I.  A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet

    MSZ EN 1176-1:2008 Játszótéri eszközök és talajok. 1-7. rész és 10-11. rész
    MSZ EN 1177:2008 Ütéscsillapító játszótéri talajok

II. Az egyes szórakoztatási célú berendezések, létesítmények és ideiglenes 
szerkezetek, valamint a szórakozási célú sporteszközök biztonságosságáról 
szóló 24/2020. (VII. 3.) ITM rendelet



I. JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZÖK
hatály: 
játszótéren telepített játszótéri eszközökre terjed ki pl.: közterületen, intézményekben, egyéb, bárki 
számára hozzáférhető helyen (szállodák, éttermek, társasházak udvarán, szálláshelyeken, stb.)

kizárólag saját, családi célra kialakított játszótéren (jellemzően magánházak udvarain) elhelyezett
játszótéri eszközökre nem vonatkozik

- forgalomba hozni
- telepíteni                                                                       ha megfelel a biztonságossági követelményeknek 
- használatba venni

                                                                                         kijelölt szervezet által                           egyenértékű külföldi 
                                                                           kiadott megfelelőségi tanúsítvány           megfelelőségi  tanúsítvány

 https://mkeh.gov.hu/megfeleloseg/hatalyos-kijelolessel-rendelkezo-szervezetek

 



    - új létesítés
    - nagyjavítás
    - csere
    - helyváltoztatás
kijelölt szervezet: 
    - biztonságossági követelményeknek való megfelelés,
    - megfelelőségi tanúsítvány meglétét ellenőrző vizsgálat
  
                                   használatba vehető a játszótéri eszköz



KIJELÖLT SZERVEZET VIZSGÁLATÁNAK 
EREDMÉNYE 

Megfelelő                                 Nem megfelelő           
                                             vagy balesetveszélyessé vált 

    
   
                                                                                      
                                                                             javítás vagy elbontás 
                                                                  (addig használatot megakadályozni)



HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS

1.Használatbavétel előtti és időszakos ellenőrzés
   2020. július 31. utáni telepítés esetében 3 évente (előtte 4 éves ciklusok)

2.Nyilvántartás
    - a játszótér címe
     - a játszótéri eszközök száma
     - a játszótéri eszköz megnevezése, az azonosítást szolgáló adatok
     - a használatbavétel időpontja
     - az időszakos ellenőrzések időpontja
     - a javítás időpontja
     - a bontás időpontja

3.Tájékoztató tábla (üzemeltető neve, székhelye, elektronikus   
      levelezési címe, egységes európai segélyhívószám; 2020. július 31-től)



KÖTELEZETTSÉGEK

Kijelölt szervezet az ellenőrzést követő 15 napon belül 
- a területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatóság részére     köteles    

  megküldeni az időszakos ellenőrzési jegyzőkönyv  egy példányát,
- egy példányt pedig az üzemeltető részére átadni.

Az üzemeltető a játszótér és játszótéri eszköz létesítését, 
telepítését és ezek állapotával kapcsolatos változásokat a 
változást követő 30 napon belül köteles bejelenteni a területileg 
illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnak.



II. EGYES SZÓRAKOZTATÁSI CÉLÚ BERENDEZÉSEK, 
LÉTESÍTMÉNYEK ÉS IDEIGLENES SZERKEZETEK, VALAMINT 

SZÓRAKOZTATÁSI CÉLÚ SPORTESZKÖZÖK

hatály: 
a) szórakoztatási célú berendezés, létesítmény és            

ideiglenes szerkezet  I.-III. veszélyességi osztály

b) szórakozási célú sporteszköz I.-III. veszélyességi        
osztály



SZÓRAKOZTATÁSI CÉLÚ BERENDEZÉS,
LÉTESÍTMÉNY ÉS IDEIGLENES SZERKEZET

I. magassága vagy emelési magassága 5 méternél nagyobb vagy 
működési sebessége 10 m/s (36 km/óra) értéket meghaladja vagy 
gyorsulása 10 m/s²-nél nagyobb pl. körhinta, óriáskerék, stb.

II. magassága vagy emelési magassága 0,3 méternél nagyobb, de 5 
méternél kisebb vagy működési sebessége 1,5 m/s és 10 m/s (5,4 km/óra 
és 36 km/óra) közé esik, vagy gyorsulása 10 m/s2-nél kisebb pl. dodzsem

III.  olyan külső energiaforrásról hajtott berendezések, amelyek 
használója a beszállószintről 0,3 m-nél kevesebbet emelkedik és a 
sebessége 1,5 m/s-nál (5,4 km/óránál) kisebb, vagy amelyeken 1 
méternél magasabbra nem lehet felmászni pl.: céllövölde, vízibicikli



SZÓRAKOZTATÁSI CÉLÚ SPORTESZKÖZ

I. 5 méternél nagyobb magasságba lehet felmászni, felemelkedni, vagy 
ennél nagyobb magasságban végezhető a mozgás 

II. 1 méternél nagyobb, de 5 méternél kisebb magasságba lehet 
felmászni, felemelkedni, vagy ebben a magasságban végezhető a 
mozgás pl. wakeboard

III.  1 méternél magasabbra nem lehet felmászni vagy a felhasználó a 
saját erejéből rugalmas alátámasztáson 1 méternél magasabbra nem tud 
felugrani pl: kondipark, trambulin



KIVÉTELEK

-  50 m2 alapterületet el nem érő színpadra, sátorra;
-  rendezvény lebonyolítására szolgáló, 20 m2 alapterületet el nem érő   
   épületre;
-  3 méter magasságot el nem érő ideiglenes installációkra;
-  5 m2 alapterületet el nem érő, felfújható berendezésekre;
-  nem gépi meghajtású gyermekautóra;
-  a játszóházakra, ha nem található bennük e rendelet hatálya alá tartozó 
   szórakoztatási célú berendezés vagy létesítmény; valamint
-  az előző  pontba nem sorolható azon berendezésekre és létesítményekre,   
   amelyeket nevelési, oktatási intézményekben, az intézmény nevelői, 
   oktatói    által folyamatos felügyelet mellett, kizárólagosan oktatási célra   
   használnak.



AZ ÜZEMELTETŐ FELADATAI 1.

- biztonságos üzemeltetés (jogszabály a)-j) pontig sorolja)

- kijelölt szervezettel megvizsgáltatja:
első használatbavétel előtt
nagyjavítást, átalakítást követően
eszköz okozta baleset esetén
ismeretlen meghibásodáskor
időszakos műszaki vizsgálat (I.- évente, II.-kétévente III. 
háromévente) – lejárat előtt 30 nappal megrendelni az új vizsgálatot

- üzemeltetni csak megfelelőségi tanúsítvány birtokában  
            (helyszínen kell lennie!)

- I. és II. szórakoztatási célú berendezést, létesítményt kioktatott   
          személy   kezelheti



AZ ÜZEMELTETŐ FELADATAI 2.

- tájékoztató tábla 
egy időben tartózkodó személyek megengedett legnagyobb számát vagy a 
megengedett terhelést 

korlátozásokat

a megfelelőségi tanúsítványt kibocsátó kijelölt szervezet nevét, a tanúsítvány 
számát, kibocsátásának keltét és hatályának lejártát

eszköz neve

- üzemeltetési naplót vezet (szórakoztatási célú berendezés esetében)

- 10 év élettartamot meghaladó szórakoztatási célú berendezés, létesítmény   
            esetén  tervezetten teljes körű felújítást kell végezni

 



HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS

1.Megfelelőségi tanúsítvány  Van? Érvényes?

   
2.Adattábla (megléte, tartalmi megfelelősége)

3.Üzemeltetési napló (Helyszínen van? Hiteles? Vezetik)?

4. Biztonságos üzemeltetésre történt kioktatás igazolása 
          https://mkeh.gov.hu/index.php?name=OE-eLibrary&file=download&keret=N&showheader=N&id=207398 

 

5. Időszakos műszaki vizsgálat megtörténte



Köszönöm 
a figyelmet!

Kerner Helga
osztályvezető

e-mail:
kerner.helga@baranya.gov.hu 

www.bamkh.hu
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