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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Egyes játszótéri eszközök, többek között a Hivatal előtti téren jelzőszalaggal vannak lekerítve és 
tábla figyelmeztet a balesetveszélyre, mert nem felelnek meg a szabványossági 
biztonságtechnikai előírásoknak. A város lakosai, illetve a játszóterek használói sürgetik a 
probléma orvoslását. 
 
Az európai uniós csatlakozás következtében 2004. február 1-én hatályba lépett Gazdasági és 
Környezetvédelmi Minisztérium 78/2003. (XI.27.) rendelete a játszótéri eszközök 
biztonságosságáról. Ennek megfelelően a magyarországi közterületi játszótereket átadás előtt 
tanúsíttatni kell, hogy megfelelnek az európai szabványban foglaltaknak. 
A rendelet hatálybalépése előtt telepített eszközöket, illetve játszótereket legkésőbb 2008. 
december 21-ig a szabványoknak megfelelően kell átalakítani. 
Az önkormányzati tulajdonú közterületi játszótereken található eszközök közül, a Szent Imre téri 
és a Delikát játszótér kivételével gyakorlatilag egy sem felelt meg a jelenleg érvényes 
szabványoknak. Gyermekeink 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 nem megfelelő, vagy az el nem távolított 
balesetveszélyes játszótéri eszközök miatt, a tulajdonost kártérítési felelősség is terheli. 
Játszótereink jelen állapota nem új keletű probléma. A legtöbb helyen fából készült eszközök 
vannak, ezek az évek során anyagukban elöregedtek (elkorhadtak), elhasználódtak, 
balesetveszélyessé váltak. Komolyabb felújításra telepítésük óta forrás hiányában sosem került 
sor. 2007-ben a Kölcsey belső udvarban létesült a Delikát pályázaton nyert új játszótér. Mára az 
itt található eszközök is javításra szorulnak. 2011-ben a városközponti rehabilitáció keretében a 
Szent Imre téri játszóteret korszerűsítettük. Az itt jelentkeztek hiányokat a kivitelező pótolta ill. a 
hibák egy részét javította. 
 
Pásztó város területén 12 db közterületi játszótér található (1. sz. melléklet), melyeken összesen 
66 játszótéri eszköz van. Az előző években megszüntettük az EFG udvari, a Béke úti, a Diófa úti 
és a Cserhát lakónegyedi játszóeszközök egy részét (Tanpostával szemben) a játszóeszközök 
teljes elhasználódása és balesetveszélyessége miatt. 
A Pásztói Városgazdálkodási KN Kft. a rendelet alapján márciusban elvégeztette a játszótéri 
eszközök és az ütéscsillapító talajok kétévente esedékes biztonságtechnikai vizsgálatát. 
 
AZ MSZ EN 1176 –(1-7): 2008 szabvány alapján a következőket állapította meg a vizsgálat: 
 

Összesített értékelés  
Játszóeszközök 

száma         
(db) 

Arányuk (%) 

Megfelelt 3 5 
Nem felelt meg 16 24 
Nem felelt meg és balesetveszélyes 43 65 
Elbontandó balesetveszély miatt 4 6 
Összesen: 66 100 

 
A vizsgáló javaslata alapján összesen 19 db játszótéri eszköz elbontása javasolt, mivel 
gazdaságosan nem javíthatóak, vagy különösen balesetveszélyesek. Ezek az eszközök az alábbi 6 
játszótéren vannak: Gárdonyi úti, Régivásártér úti, Vár úti, Kölcsey F. úti, Mágnes utcai és a 
Mátraszőlősi úti. 



 
A játszótéri eszközök és telepítésük értékelésének fő szempontjai a rendelet és a szabvány 
előírásai szerint: 
 Ha egy eszköz ellenőrzése alapján a szabványossági értékelés megállapítása az, hogy 

„balesetveszélyes”, akkor a játszótéri eszköz használatát a rendelet értelmében (9.§(4) bek.)-a 
hibák kijavításáig- haladéktalanul meg kell akadályozni, vagy el kell bontani. 

 
 Ha az ellenőrzés alapján egy eszköz szabványossági értékelése: „nem felel meg”, akkor 

annak hibáit ki kell javítani, vagy lehetőség szerint haladéktalanul kell intézkedni a használat 
megakadályozása érdekében, ha a hibaleírásban "BALESETVESZÉLY!” figyelmeztetés van. 

 
A Városgazdálkodási Kft. munkatársai ezen előírások szerint, a vizsgáló által tett megállapítások 
alapján a Kölcsey úti és a Gárdonyi úti játszótéren jelzőszalaggal körbekerítették a 
játszóeszközöket és táblát helyeztek ki, melyek balesetveszélyre figyelmeztetnek. 
Ezt követően tartott 2012. április 18-án a Nógrád Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi 
Felügyelősége hatósági ellenőrzést három helyszínen. Elsőként a Szent Imre téri, majd a 
Gárdonyi úti és a Kölcsey F. utcai játszótereken ellenőrizték az eszközök üzemeltetési feltételeit. 
A játszóeszközök üzemen kívül helyezésének köszönhetően a két utóbbi játszótérrel 
kapcsolatban nem marasztalták el az üzemeltető önkormányzatot, viszont a Szent Imre téri 
játszótér üzemeltetési feltételeinek ellenőrzése során hiányosságokat találtak  
 
Az ellenőrzés során tett megállapítások alapján 2012. április 19-én közigazgatási hatósági eljárás 
indult Pásztó Városi Önkormányzat, mint a játszótér üzemeltetőjével szemben. 
 
Az Önkormányzat több alkalommal jelezte a feltárt hiányosságokat a játszóeszközök telepítését 
végző COLAS-ALTERRA Zrt. felé. Az ellenőrzést követően ismételten kértük a hiányosságok 
pótlását és a hibák haladéktalan elhárítását, amit a helyszínen pótoltak illetve kijavították a hibák 
jelentős részét. Ígéretet kaptunk az egyedi jelölések legyártására és azok ismételt kihelyezésére. 
A független minőségellenőrző Kft. faelemek felhasadására és nem biztonságos használatára, 
valamint az eszközökre történő vízbejutásra vonatkozó megállapításaival nem értenek egyet. 
Mellékelten megküldték részünkre az eszközök forgalmazójának (MINDIGFA Bt.) levelét, 
miszerint a fa elemek elváltozásai természetes jelenségek és nem érik el a vonatkozó 
jogszabályok által meghatározott hibahatár értékét. 
A pótolt dokumentumokat megküldtük a Fogyasztóvédelmi Felügyelőségnek. 
 
A játszótéri eszközöket a rendelet alapján a szabványoknak megfelelővé kell tenni. Ezért az idei 
évben a balesetveszélyes játszóeszközök veszélyes jellemzőinek megváltoztatását vagy ha a 
javítás nem lehetséges, akkor az eszközök megszüntetését és cseréjét kell haladéktalanul 
megkezdeni. 
Év végéig a kis ráfordítást, illetve a kisebb átalakítást igénylő eszközök hibáinak kijavítását a 
Városgazdálkodási Kft. elvégzi. 
A 2013-as évben a nagyobb ráfordítást igénylő eszközök átalakításához, javításához esetleges 
cseréjéhez szükséges előirányzatot szerepeltetni a költségvetésben. 
Figyelmet kell fordítanunk a megmaradó játszóterekre, melyeknél nem csak az eszközöket kell 
biztonságossá tenni, hanem a területi adottságaira figyelve, az úttesttel közvetlenül kapcsolatban 
lévő játszótereken a gyerekek az úttesttől elválasztva biztonságosan tudjanak játszani. Ezeket 
természetes sövény, illetve mesterséges fa /drótfonatos kerítéssel célszerű az úttesttől 
elválasztani.  
 
Összefoglalva a közterületen lévő önkormányzati tulajdonú játszótereket - a gazdaságosan 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 a Kölcsey F. úti, a Régivásártér úti, a Gárdonyi úti, a Dobó úti, a 
Mágnes utcai és a más tulajdonú Mátraszőlősi úti játszótereken a játszóeszközök állapota, 
balesetveszélyessége miatt a játszóeszközök használatát átmenetileg szünetelteti. Az 
önkormányzat 2012. évi költségvetésében, a játszóeszközök szabványossági vizsgálatára 
és annak megfelelő javításokra rendelkezésre álló, zárolt előirányzatot feloldja és a 
Főmérnökség javaslatot készít az eszközök javítására és a nem javítható eszközök 
lehetséges cseréjére. 

Felelős: főmérnökség, polgármester 
Határidő: azonnal 

 
2. A játszóterek eszközeit a szabványoknak megfelelővé kell tenni. 

A kis ráfordítást, kisebb átalakítást igénylő eszközök javítását el kell végezni ez évben, a 
2013-as évben a nagyobb ráfordítást igénylő eszközök átalakítása, javítása szükséges, 
amelyhez az előirányzatot tervezni kell a költségvetésben. 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerű 

 
3. Az úttesttel közvetlenül kapcsolatban lévő játszótereken kerítés építéssel, sövény 

telepítéssel kell biztosítani a játszóeszközök használói, a gyermekek biztonságát. 
Felelős: polgármester 
Határidő:  2012. december 31. 

 
 
Pásztó, 2012. május 17. 
 
         Sisák Imre 
                  polgármester 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
  Dr. Tasi Borbála 
 címzetes főjegyző 



1. sz. melléklet 
 
 

Pásztó Város Önkormányzata tulajdonát képző játszóterek 
 

 
 Megnevezés Városrész Hrsz. Megjegyzés 

1. Gárdonyi úti játszótér Pásztó 101/2 Nagyobb ráfordítást igénylő 
2. Kövicses úti játszótér Pásztó 574/9 Nagyobb ráfordítást igénylő 
3. Szent Imre téri játszótér Pásztó 46/3 Javítandó 
4. Kölcsey F. úti játszótér Pásztó 1826/9 Nagyobb ráfordítást igénylő 
5. Kölcsey u. belső udvar Pásztó 1809/1 Javítandó 
6. Régivásártér úti játszótér Pásztó 2875 Nagyobb ráfordítást igénylő 
7. Mátraszőlősi úti játszótér Pásztó 2815/4 Nagyobb ráfordítást igénylő 
8. Mágnes úti játszótér Pásztó 2801/6 Nagyobb ráfordítást igénylő 
9. Cserhát ln. úti játszótér Pásztó 1973/33 Nagyobb ráfordítást igénylő 

10. Dobó u. játszótér Hasznos 3387 Nagyobb ráfordítást igénylő 
11. Vár úti játszótér Hasznos 2972/36 Nagyobb ráfordítást igénylő 
12. Kékes u. játszótér Mátrakeresztes 4839 Nagyobb ráfordítást igénylő 
 


