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ELLENŐRZÉSI ÉS KARBANTARTÁSI NAPLÓ 
 

1. A játszótér adatai     (használat előtt javasolt sokszorosítani) 
            

        

Játszótér neve (ha van): ………………………………………………………………………… 

 

Játszótér címe: ………………………………………………………………………………….. 

 

Üzemeltető: …………………………………………………………………………………….. 

 

Tulajdonos: ……………………………………………………………………………………... 

 

A használatbavétel időpontja: …………………év …………………..hó ……..nap 

 

Játszótéri eszközök száma: ………db 

 Megnevezés (azonosítás) 
Gyártó 

(forgalmazó) 

Telepítés 

időpontja 

Tanúsítvány 

azonosító 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

2. Az eszközök ellenőrzésének dokumentálása 

A játszótér játékeszközeinek ellenőrzésére jogosultak a következők: 

 

Folyamatos ellenőrzés: …………………………………………………………………………. 

Operatív ellenőrzés: … ……………………………………………………................................ 

Éves (átfogó) ellenőrzés: ………………………………………….............................................. 

 

A dokumentumok tárolási helye: ………………………………………………………………. 

A naplók kitöltésének ellenőrzéséért felelős személy: …………………………………………. 
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3. Az ellenőrzés jellege: 
(használat előtt javasolt sokszorosítani) 

1. Rendszeres (napi, folyamatos) ellenőrzés;  

2. Operatív (időszakos) ellenőrzés;  

3. Éves (átfogó) ellenőrzés; 
(a megfelelő aláhúzandó) 

 

Ellenőrzés/karbantartás dátuma: 20……..év …………………..hó ……..nap 

 

Az ellenőrzés elvégzése során a dokumentáció részét képező „Ellenőrzési és karbantartási 

útmutató”-ban leírtak alapján kell eljárni. 

 

Vizsgát termék 

sorszáma, 

megnevezése 

Feltárt hibák, hiányosságok 
Karbantartási munkák, javítások, 

bontási munkák / időpontja 
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Vizsgát termék 

sorszáma, 

megnevezése 

Feltárt hibák, hiányosságok 
Karbantartási munkák, javítások, 

bontási munkák / időpontja 

   

   

   

   

   

   

   

 
Figyelem! 

Az „Ellenőrzési és karbantartási naplót” 10 éven keresztül meg kell őrizni. 

 

A kitöltésért felelős személy:   …………………………...... ……..………………………. 
      nyomtatott   aláírás 

 

A kitöltés ellenőrzésért felelős személy:  …………………………….. ……………………………… 
      nyomtatott    aláírás 
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Baleseti Jegyzőkönyv 
(használat előtt javasolt sokszorosítani) 

 
1. A baleset időpontja: 20……év……………..hó………..nap 

 

2. A sérült kora és neme: …………..év                              fiú/lány* 

 

3. A sérült viselt ruházata (lábbeli is): ……………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………...…… 

 

4. A balesetet okozó eszköz megnevezése: ……………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………... 

 

5. A baleset időpontjában a baleset helyén résztvevő gyermekek száma: ……….fő 

 

6. A baleset leírása: ……………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

.……………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

7. A sérülések jellege (beleértve a sérült testrészt is): ……………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………….………… 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

8. A sérülést követő intézkedések: …………….………………………………………...... 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………….……… 

 

9. A tanúk nyilatkozatai: ………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………….……… 

 

…………………………………………………………………………………………….… 

 

………………………………………………………………………………………………. 



     Woodwork Hungary Kft.                
   

Készítette: Woodwork Hungary Kft. 
2315 Szigethalom, Berzsenyi D. köz 1/3.   5 
 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

10. Az eszközön a baleset következtében végrehajtott változtatás: ………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………….……… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………….……… 

 

……………………………………………………………………………………………….

. 
*A kívánt rész aláhúzandó 
 

 

A nyomtatványt kitöltötte: ……………………………………………… 

 

Aláírás: ………………………………………………..             

              

 

 


