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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az Európai Uniós csatlakozás következtében 2004. február 1-én hatályba lépett a Gazdasági és 
Környezetvédelmi Minisztérium 78/2003. (XI.27.) rendelete a játszótéri eszközök 
biztonságosságáról (a továbbiakban: GKM rendelet). E rendeletben foglaltak alapján a 
magyarországi közterületi játszóterek tulajdonosára a játszóterek üzemeltetésével kapcsolatban 
több kötelezettség és nagy felelősség hárul. 
 
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya 
2015. első félévében jelezte, hogy ebben az évben fogyasztóvédelmi ellenőrzést fognak végezni 
Pásztó közterületi játszóterein a játszótéri eszközök üzemeltetési feltételeinek ellenőrzése 
tárgyában. 
 
A GKM rendelet az üzemeltetői kötelezettségekről, a kötelező időszakos ellenőrzésről és az 
ellenőrzés megállapításairól az alábbiak szerint rendelkezik: 

„7. § (1) A játszótéri eszközt a használati és kezelési útmutató előírásait figyelembe véve 
kell felszerelni, üzemeltetni, karbantartani. 

(2) A játszótéri eszköz üzemeltetőjének a játszótéri eszköz időszakos ellenőrzését az 
időszakos ellenőrzés végzésére engedéllyel rendelkező szervezettel négyévenként kell 
elvégeztetni. 

(3) Ha a játszótéri eszköz balesetveszélyessé válik, az üzemeltetőnek haladéktalanul 
intézkedni kell az eszköz használatának megakadályozása és annak egyidejű kijavítása vagy 
lebontása érdekében. 

(4) A játszótéri eszközökről, azok állapotáról, valamint az időszakos ellenőrzésekről a 6. 
melléklet szerinti adattartalommal az üzemeltetőnek nyilvántartást kell vezetni. A 
nyilvántartásokat és az intézkedést igazoló dokumentumokat a játszótéri eszköz 
üzemeltetőjének legalább 10 éven keresztül meg kell őrizni. 

(5) A játszótéri eszközök időszakos ellenőrzése a biztonságossági követelményeknek való 
megfelelőségre, azok biztonsági állapotára, telepítési feltételeinek megfelelőségére irányul. 

(6) Az időszakos ellenőrzés során 
a) megfelelőnek kell értékelni azt a játszótéri eszközt, amely megfelel a biztonságossági 

követelményeknek; 
b) részben megfelelőnek kell értékelni azt a játszótéri eszközt, amely teljes mértékben nem 

elégíti ki e rendelet követelményeit, de a hiányosság az eszköz biztonságos használatát nem 
veszélyezteti; 

c) nem megfelelőnek kell értékelni azt a játszótéri eszközt, amely nem felel meg a 
biztonságossági követelményeknek és az eszköz nem tehető biztonságossá, kijavítása nem 
lehetséges. 

(7) Az időszakos ellenőrzés eredményéről időszakos ellenőrzési jegyzőkönyvet kell 
kiállítani, amely legalább a 4. mellékletben meghatározott adatokat tartalmazza.” 

 
Pásztó város területén 10 db közterületi játszótér található, melyeken összesen 51 játszótéri 

eszköz van.  

Pásztó Városi Önkormányzat 2014- ben új, szabványos játszótéri eszközöket telepített a 

régi, nem megfelelő és balesetveszélyes játszótéri eszközök elbontását követően a Cserhát ln-

ben a Hétpettyes Óvoda mellett található közterületre, a Régivásártér útra, a Vár útra 

(Hasznos), valamint játszóteret épített a strand területére.  



 
A GKM rendeletben foglalt üzemeltetői kötelezettségünknek eleget téve egyes balesetveszélyes 
és nem megfelelő játszótéri eszközöket jelzőszalaggal kellett lekeríteni a használat 
megakadályozása érdekében. A város lakosai, illetve a játszóterek használói érthető módon 
sürgetik a probléma orvoslását. 
 
A GKM rendelet 7. § (2) bekezdésében előírt kötelezettségünknek eleget téve három -

időszakos ellenőrzés végzésére engedéllyel rendelkező- szervezettől kértünk be árajánlatot, 

majd a legkedvezőbb ajánlatot adóval, A SZAMEI Független Minőségellenőrző Mérnöki Iroda 

Kft-vel 2015. július 15-én megbízási szerződést kötöttünk a játszótéri eszközök és a hozzá 

kapcsolódó ütéscsillapító talajok ellenőrzésére.  

Az ellenőrzést 2015. július 27-én folytatták le a PVG KNP Kft. munkatársa és a Polgármesteri 

Hivatal ügyintézője jelenlétében. 

A GKM rendelet 9. § (1) bekezdése alapján „az időszakos ellenőrzési jegyzőkönyv egy 
példányát a kijelölt szervezet a területileg illetékes, fogyasztóvédelmi feladatkörében eljáró 
fővárosi és megyei kormányhivatal részére az ellenőrzést követő 15 napon belül köteles 
megküldeni, egy példányt pedig az üzemeltető részére köteles átadni”. 
 
 A SZAMEI Kft. időszakos ellenőrzési jegyzőkönyvében szereplő megfelelőségi értékelését 
összefoglaló táblázat a javaslat 1. számú mellékletét képezi. A teljes dokumentáció a 
Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály műszaki és vagyonkezelő ügyintézőjénél 
megtekinthető. 
Megfelelő értékelést 20 eszköz, balesetveszélyes értékelést 24 eszköz, nem megfelelő értékelést 
7 eszköz kapott. 1 db balesetveszélyesnek értékelt eszköz javítása már megtörtént, a 
balesetveszély elhárításával, az erről készült jegyzőkönyvet és fotódokumentációt a 
Fogyasztóvédelmi hatóságnak bemutattuk. 

 
A játszótereket használó gyermekek egészsége és biztonsága mindannyiunk számára a 
legfontosabb kell hogy legyen, ezért a továbbiakban a szabványosság kérdését nem választhatjuk 
külön a biztonság és a baleset megelőzés fogalmától. A szabványok esetenként túl szigorúnak 
tűnhetnek, azonban ha az eszközök használói a gyermekeink, az előírások betartása akár életet is 
menthet. 
A városi tulajdonú játszóterek biztonságos üzemeltetése a tulajdonos önkormányzat kötelessége 
és felelőssége. Ha baleset következik be a balesetveszélyes, vagy az el nem távolított nem 
megfelelő játszótéri eszközök miatt, a tulajdonost kártérítési felelősség is terheli. 
Játszótereink jelen állapota nem új keletű probléma. A régi, fából készült eszközök az évek során 
anyagukban elöregedtek (elkorhadtak), elhasználódtak, balesetveszélyessé váltak. az 1970-es, 
'80-as években telepített fém mászókák, hinták, csúszdák szabványossá és megfelelővé csak 
nagy anyagi ráfordítással tehetőek, több közülük szerkezetében nem megfelelő, ezért nem is 
javítható.  
 
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztályának 
munkatársai 2015. szeptember 8-án végezték el a játszóterek hatósági ellenőrzését mind a 10 
helyszínen. Vizsgálták, hogy rendelkezésre áll-e a GKM rendelet 7. § (4) bekezdésében előírt, 

játszótéri eszközökről, azok állapotáról, valamint az időszakos ellenőrzésekről vezetett 

nyilvántartás, valamint azt, hogy az időszakos ellenőrzés megtörtént-e, illetve az annak során 

megállapítottaknak megfelelően intézkedés történt-e. 
A nyilvántartások, illetve az időszakos ellenőrzési jegyzőkönyvek rendelkezésre álltak és a 
balesetveszélyesnek, vagy nem megfelelőnek minősített játszóeszközök üzemen kívül 
helyezésének köszönhetően egyelőre nem marasztalták el az üzemeltető önkormányzatot, viszont 



felszólítottak arra, hogy a játszótéri eszközöket a rendelet alapján a szabványoknak megfelelővé 
kell tenni. Az ellenőrzési jegyzőkönyvben foglalt megállapításoknak megfelelően intézkedéseket 
kell foganatosítani az elkerített eszközök javítása, vagy bontása érdekében. 
A fogyasztóvédelmi ellenőrzés során jegyzőkönyvben rögzítették, hogy a javításról, bontásról 
készült jegyzőkönyvek másolatát el kell juttatni a hatóságukhoz. 
 
 
 
A Fogyasztóvédelem munkatársának tájékoztatása szerint az alábbi bírság tételek kiszabására 
kell számítani, amennyiben a javítás, vagy bontás nem történik meg: 
Eszközönként 15-20 eFt-ig terjedő bírsággal sújtható, ha az első alkalommal nem történik meg a 
balesetveszélyes eszközök kijavítása, ha felszólítást követő második alkalommal sem, 30-40 eFt 
a bírság. 
Ha nem megfelelő, bontandó eszköz eltávolítása nem történik meg, első alkalommal 25-30 E Ft-
ig, második alkalommal 50-60 eFt-ig terjed a kiszabható bírság összege eszközönként. 
 
Amennyiben a szükséges intézkedéseket Pásztó Városi Önkormányzat nem teszi meg, a 23 db 
balesetveszélyes és 7 db bontandó eszköz összesen több milliós bírsággal sújtható.  
 
Fentiekre való tekintettel, az idei évben a nem megfelelő, nem javítható játszóeszközöket (7 db) 
el kell bontani, a balesetveszélyes játszóeszközök veszélyes jellemzőinek megváltoztatását, vagy 
ha a javítás gazdaságosan nem lehetséges, akkor az eszközök bontását haladéktalanul meg kell 
kezdeni, a kis ráfordítást, illetve a kisebb átalakítást igénylő eszközök hibáinak kijavítását el kell 
végezni. 
A 2016-os évben a nagyobb ráfordítást igénylő eszközök átalakításához, javításához esetleges 
cseréjéhez szükséges előirányzatot szerepeltetni kell a költségvetésben. 
 
Összefoglalva a közterületen lévő önkormányzati tulajdonú játszótereket - a nem megfelelő, nem 
javítható játszóeszközöket megszüntetve, cserélve, a felhasználhatókat átalakítva,-  
biztonságossá téve javasoljuk a továbbiakban üzemeltetni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi játszóterek továbbműködtetésére tett 
javaslatot megismerte és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület elrendeli A SZAMEI Független Minőségellenőrző Mérnöki Iroda 

által „nem megfelelőnek” értékelt, -Kövicses utcai kombinált fa játék, Kékesi úti lengő 
ló, hinta, mászóka, Cserhát ln-i 3 db csúszda- játszóeszközök bontását a Nógrád Megyei 
Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztályának hatósági 
ellenőrzésről készült jegyzőkönyvében rögzítettek alapján.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2015. november 30. 
 

2. A játszóterek eszközeit a szabványoknak megfelelővé kell tenni. 
A kis ráfordítást, kisebb átalakítást igénylő eszközök javítását el kell végezni ez évben, a 
2016-os évben a nagyobb ráfordítást igénylő eszközök átalakítása, javítása szükséges, 
amelyhez az előirányzatot tervezni kell a költségvetésben. 

 
3.  A Képviselő-testület a nem megfelelő, balesetveszélyes játszóeszközök használatát a 

bontásig, illetve javításig átmenetileg szünetelteti. 
 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: értelemszerű 

 
 
 
 
Pásztó, 2015. szeptember 23. 
 
 
 
 
 
 
                  Dömsödi Gábor 
         polgármester 
 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 
 Dr. Sándor Balázs 



         jegyző 
 
 
 
 
 
 
 

1. számú melléklet 
 

SZAMEI Független Minőségellenőrző Mérnöki Iroda Kft. 
közterületi játszóterek eszközeinek időszakos szabványossági ellenőrzésében foglalt 

megállapítások 
 
 

2015. 

 

Játszóterek és eszközök megnevezése Megállapítás 

1. Szent Imre tér 46/3 hrsz.  

Rugós eszköz Megfelelő 

Fa vonat Balesetveszélyes 

Rugós gerenda Megfelelő 

Rugós teknősbéka Balesetveszélyes 

Kétüléses hinta Balesetveszélyes 

2. Mágnes utca 2801/6 hrsz.  

Játszóvár csúszdával, hintával és rámpával Balesetveszélyes 

Homokozó Balesetveszélyes 

3. Kölcsey F. utca 1826/9 hrsz.  

Játszóvár csúszdával, hintával és rámpával Balesetveszélyes 

Homokozó Megfelelő 

4. Kölcsey belső udvar 1809/1 hrsz.  

Csúszda Balesetveszélyes 

Kétüléses hinta (bölcső ülőkékkel) Balesetveszélyes 

Homokozó 1 Balesetveszélyes 

Homokozó 2 Balesetveszélyes 



Rugós lóhere Balesetveszélyes 

Madárfészek hinta Balesetveszélyes 

Kombinált mászóka Balesetveszélyes 

Rugós kacsa Megfelelő 

Háromüléses hinta Balesetveszélyes 

Négyüléses hinta Balesetveszélyes 

5. Pásztó-Strand 2812 hrsz.  
 

Hinta Megfelelő 

homokozó Megfelelő 

libikóka Megfelelő 

Lóhere rugós játék Megfelelő 

Magas kéttornyos vár görgős híddal Megfelelő 

6. Régivásártér út 2875 hrsz.  

hinta Megfelelő 

Csúszdaház mászóhálóval Megfelelő 

libikóka Megfelelő 

Lovacska rugós játék Megfelelő 

7. Mátrakeresztes – Kékesi út, 4839 hrsz  

Lengő ló Nem megfelelő 

Csúszda Balesetveszélyes 

Mérleghinta Balesetveszélyes 

Hinta Nem megfelelő 

Mászóka Nem megfelelő 

8. Hasznos – Vár út 2972/36 hrsz.  

hinta Megfelelő 

libikóka Megfelelő 

Lóhere rugós játék Megfelelő 

Magas kéttornyos vár görgős híddal Megfelelő 

9. Kövicses utca 574/9 hrsz.  



Kombinált fa játék Nem megfelelő 

Homokozó Balesetveszélyes 

10. Cserhát lakónegyed 1973/33 hrsz. 
Részben új eszközök  

hinta Megfelelő 

Csúszdaház mászóhálóval Megfelelő 

libikóka Balesetveszélyes (2015. 08. 28- án javítva, megfelelővé téve) 

Lovacska rugós játék Megfelelő 

cica mászóka Balesetveszélyes 

négyüléses hinta Balesetveszélyes 

Kék csúszda Nem megfelelő 

négyüléses hinta 2 Balesetveszélyes 

Piros csúszda Nem megfelelő 

cica mászóka 2 Balesetveszélyes 

Világoskék csúszda Nem megfelelő 

négyüléses hinta 3 Balesetveszélyes 

 
 



2. számú melléklet 
 
 

Városi játszóterek 
ellenőrzési megállapításainak megfelelő, szükséges intézkedések 

 
 
 

Játszóterek  megnevezése Állapot 

1. Szent Imre tér 46/3 hrsz. 2 db eszköz megfelelő, 3 db eszköz javítást igényel 

2. Mágnes utca 2801/6 hrsz. 2 db eszköz javítást igényel 

3. Kölcsey F. utca 1826/9 hrsz. 1 db eszköz megfelel,1 db eszköz javítást igényel 

4. Kölcsey belső udvar 1809/1 hrsz. 1 db eszköz megfelel, 9 db eszköz javítása nagy 
ráfordítást igényel 

5. Pásztó-Strand 2812 hrsz.  
megfelelő 

6. Régivásártér út 2875 hrsz. megfelelő 

7. Mátrakeresztes – Kékesi út, 4839 
hrsz 

2 db eszköz javítása nagy ráfordítást igényel, 3 db 
eszköz nem javítható, bontandó 

8. Hasznos – Vár út 2972/36 hrsz. megfelelő 

9. Kövicses utca 574/9 hrsz. 1 db eszköz javítást igényel, 1 db eszköz bontandó 

10. Cserhát lakónegyed 1973/33 hrsz. 
Részben új eszközök 

Új eszközök megfelelőek (4 db), a régiek részben 
bontandók (3 db), részben nagy ráfordítással 
javítandók (5 db) 

 
 
 
 
 
 
 


	Pásztó  Városi  önkormányzat

