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ELLENŐRZÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ 
 

Minden játszótér tulajdonosnak és üzemeltetőnek kötelessége a játszótéren található játszótéri 

eszközök folyamatos ellenőrzése és karbantartása a gyártói előírások szerint. 

 

A 78/2003. (XI.27) GKM rendelet előírja, hogy a játszótér üzemeltetője köteles Ellenőrzési és 

karbantartási napló-t vezetni és ebben, az ellenőrzések során feltárt hibákat és javításokat 

dokumentálni. 

 

Azon túl, hogy ez a rendelet szerint kötelessége az üzemeltetőnek, nagyon fontos a játszótér 

biztonságos használhatóságának és minősége megóvásának szempontjából is, valamint fontos 

tudni, hogy az előírt ellenőrzési és karbantartási munkálatok elvégzése hiányában a 

garancia elvész. 

  

A játékeszközök és részeinek ellenőrzésére vonatkozó előírások: 

 

1. Rendszeres (napi, folyamatos) ellenőrzés szemrevételezéssel. 

E vizsgálatok során a látható károkat, veszélyforrásokat és az egyes elemek sérüléseit kell 

meghatározni, valamint az aljzat vizsgálatakor a kemény tárgyakat és szennyeződéseket. Az 

ellenőrzés során a napi használat, az időjárás hatása, valamint az esetleges vandalizmus 

következtében keletkező hibákat, veszélyforrásokat szűrjük ki. 

 Ellenőrizze a köteleket, láncokat, függeszkedőket, lengőelemeket, csúszófelületeket 

nincsen-e rajtuk szakadás, rendellenes kopás, sérülés! 

 Ellenőrizze a járó-, mászó és ülőfelületeket vizsgálva, hogy van-e rajtuk rendellenes 

kopás, sérülés, anyaghiány! 

 Ellenőrizze a játék esési terét, ütéscsillapító felületét, annak egyenletességét, esetleges 

sérülését, hiányosságait! 

 Ellenőrizze a játék környezetét nincs-e veszélyforrás, idegen tárgy, gödör! 

A rendkívüli károkat és töréseket azonnal meg kell szüntetni, a veszélyforrásokat el kell 

távolítani, a keletkezett gödröket meg kell szüntetni, az összenyomódott ütéscsillapító 

felületet ki kell javítani, hogy a játékok biztonsága és használhatósága az előírásoknak 

megfeleljen. 

 

2. Operatív (időszakos) ellenőrzés. 

Háromhavonta elvégzendő, részletes ellenőrzés, szemrevételezéssel és terheléspróbával, mely 

a játékeszköz stabilitásának és működésének felülvizsgálatára terjed ki.  

 Ellenőrizze a szerkezetet, a tartó- és merevítő gerendákat, a járófelületeket, 

mellvédeket, mászófalakat, rámpákat, létrákat vannak-e rajtuk szándékos 

rongálásból, vagy a természetes kopásból eredő sérülések! 

 Ellenőrizze a csavarokat, rögzítő- és kötőelemeket, hiszen a fa természetes száradása 

miatt, egészen biztos, hogy a csavaroknak utána kell húzni! Figyelem a túlságosan 

meghúzott csavarok roncsolhatják a rostjait és ez hasadáshoz vezethet! 

 Ellenőrizze a vasalatokat, konzolokat, hintacsuklókat, tengelyeket, csapágyakat, 

hogy nincsen-e rajtuk rozsdásodás, deformitás, repedés, törés, kenőanyag hiány, mert 

ez nagyban befolyásolja a játékok biztonságos használhatóságát! 

 Ellenőrizze, az eszköz teljes felületét, figyelmet fordítva az estleges szálkásodásra, 

érdesedésre! 
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A sérült alkatrészek azonnal javítani, vagy cserélni kell, a gyártó előírásainak megfelelő 

alkatrésszel! 

 

3. Éves (átfogó) ellenőrzés (javasolt a gyártóval elvégeztetni) 

Évente legalább egyszer (a játszótér tavaszi megnyitása előtt) az operatív ellenőrzéseknél 

meghatározott szempontok mellett vizsgálni kell az eszközök, alapozását, és teljes 

vázszerkezet állapotát, a játékeszköz használatát befolyásoló változások (rozsdásodás, 

korrózió, korhadás, javítások alkatrészcserék, beépítések, átépítések, faanyag repedése) 

jelenlétét, jellegét, mértékét, illetve az azonosító (jelölő -, adat-) táblák meglétét és 

állapotát. 

 Az általunk készített játszóeszközöket kiváló minőségű Milesi Hydrocrom 

vékonylazúrral (XGT 6…) kezeljük, mely maximálisan színtartó és biocid tartalmának 

köszönhetően megvédi a faanyagot a különböző gombáktól. A megfelelő minőség 

megőrzése érdekében a játékot ajánlatos legalább évente lekezelni a Milesi által 

javasolt módon, mely leírást jelen dokumentációhoz mellékelünk. 

 A fa rönkökön keletkező nagyobb repedéseket érdemes rugalmas átfesthető akril 

tömítőanyaggal kezelni, hogy a csapadékvíz akadálytalanul távozhasson, ezzel 

biztosítva a faanyag még hosszabb élettartamát. 

 

Az ellenőrzések során feltárt hibákat, javítási és karbantartási munkálatokat a gyártó által 

kiadott ELLENŐRZÉSI ÉS KARBANTARTÁSI NAPLÓ-ban kell dokumentálni. (Ezzel 

egyenértékű adattartalommal más dokumentum is használható.) 

 

4. A fent felsorolt ellenőrzések mellett a játszótér üzemeltetőjének négyévente időszakos 

ellenőrzést kell elvégeztetni egy időszakos ellenőrzés végzésére engedéllyel rendelkező 

szervezettel, mely ellenőrzés a játszótéri eszközök biztonságossági követelményeknek való 

megfelelőségre, azok biztonsági állapotára, telepítési feltételeinek megfelelőségére valamint a 

megfelelőségi tanúsítványának vagy egyedi megfelelőségi tanúsítványának és nyilvántartás 

dokumentációjának ellenőrzésére irányul. 

 

A játszótéri eszközökről, azok állapotáról, valamint az időszakos ellenőrzésekről a gyártó által 

kiadott (vagy ennek adattartalmával egyenértékű) NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP-ot kell 

vezetni.  

 

Figyelem!  

A nyilvántartásokat és az intézkedést igazoló dokumentumokat a játszótéri eszköz 

üzemeltetőjének, legalább 10 éven keresztül meg kell őrizni. 

 

Abban az esetben, ha bármelyik ellenőrzés során a biztonságot befolyásoló hiányosságot 

állapítanak meg, akkor azt azonnal meg kell szüntetni. Ha ez nem lehetséges, akkor a 

berendezés használatát meg kell akadályozni.  

 

A játszótéren, a továbbiakban csak olyan játékeszközök telepíthetők, melyek az MSZ EN 

1176 és MSZ EN 1177 szabvány, valamint a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet előírásinak 

megfelelnek. A szabványnak való megfelelőségről a gyártó/forgalmazó a szükséges és 

érvényes dokumentumokat köteles az üzemeltető részére átadni. 
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A játszótéren betartandó egyéb, általános biztonsági intézkedések: 

 

A játszótéren jelzőtáblát kell elhelyezni annak megjelölésével, hogy hol található a 

legközelebbi segélykérési lehetőség, és fel kell tüntetni a mentők, tűzoltók, rendőrség 

elérhetőségeit. 

A játszótérre vezető és onnan kivezető bejárat, kijárat és vészkijárat, amely a nyilvánosság 

számára hozzáférhető, és amelyet a mentőszolgálat is használhat, mindenkor hozzáférhető és 

akadályoktól mentes legyen. 

 

Balesetek esetén a balesetre vonatkozó információkat nyomtatványon kell rögzíteni.  

A szükséges nyomtatvány a dokumentáció részét képezi (Ellenőrzési és karbantartási napló 4-

5.oldal) 
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