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 A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége 2011. október 25. 
napján közérdekű bejelentés alapján hatósági ellenőrzést tartott Ladánybene Község 
Önkormányzata által üzemeltetett, a Ladánybene, Kossuth u. 400. hrsz. alatt telepített 

„Szentábrahám Park” elnevezésű játszótéren. 

 Az ellenőrzés során tett megállapítások alapján a Felügyelőség hivatalból eljárást indított. 

 A hatósági eljárás következtében a játszótér további üzemeltetését a Felügyelőség az alábbi 
feltételekhez köti: 
- a biztonságossági ellenőrzés arra kijelölt szervezet általi elvégzése, 

- a vizsgálat eredményeképpen megállapított nem megfelelőség, vagy balesetveszély esetén a 

szükséges intézkedések megtétele. 

 
A Fogyasztóvédelmi Felügyelőség a játszótér üzemeltetésével kapcsolatban az alábbiakra 

kötelezte az önkormányzatot: 

- a szabvány előírásainak, és a gyártói útmutatóknak figyelembevételével készítsen ellenőrzési 

és karbantartási tervet, 

- az eszközöket a gyártó utasítása, és a vonatkozó szabvány által meghatározott gyakorisággal 

ellenőrizze és tartsa karban, valamint 

- az eszközök biztonságos üzemeltetése érdekében megtett intézkedéseiről, azok 

meghatározott gyakorisággal történő ellenőrzéséről és karbantartásáról vezessen 

nyilvántartást. 

 
Az önkormányzat üzemeltetésében 1 db mérleghinta, 1 db mászókával kombinált függőhíd, 1 db 

mászókával kombinált lengőhinta, 1 db mókuskerék játszóeszköz van. Ezekre a játszótéri 

eszközökre az önkormányzat nem rendelkezik megfelelőségi tanúsítvánnyal, azok nem voltak az 

arra kijelölt szervezet által megvizsgálva, továbbá a jogszabály által előírt, kétévente esedékes, 

biztonsági szempontoknak történő megfelelést vizsgáló ellenőrzést nem tudtuk elvégezni. Az 

eszközökre vonatkozó karbantartási és ellenőrzési tervvel nem rendelkezünk, csak rendszeres, 

szemrevételezéssel történő ellenőrzéseket végeztünk. A rongálások, illetve az amortizáció 

hatásait saját dolgozóinkkal javítottuk ki. 

 

A játszótéri eszközök biztonságáról szóló 73/2003. (XI. 27.) GKM. rendelet értelmében játszótéri 
eszköz akkor hozható forgalomba, telepíthető, illetve vehető használatba, ha megfelel a 

biztonságossági követelményeknek és ezt kijelölt szervezet által kiadott megfelelőségi 

tanúsítvány vagy azzal egyenértékű külföldi megfelelőségi tanúsítvány igazolja. 

 



A játszóterek ellenőrzésére a következő szabályok szerint kell elvégezni: 

1. rendszeres ellenőrzés szemrevételezéssel 

2. operatív ellenőrzés: 1 – 3 hónaponként a gyártó utasítása szerint kell elvégezni, 

3. éves átfogó ellenőrzés: az ellenőrzést illetékes személyeknek kell elvégezni. 

 

Országosan 12 kijelölt szervezet foglalkozik a játszóterek biztonságos működtetésével 

kapcsolatos tevékenységgel. 

 

Első lépés, hogy az arra kijelölt szervezettel előzetesen ellenőriztetjük a játszótér szabványnak 
való megfelelését, ezt követően ajánlásuk figyelembevételével szabványosítjuk, elvégezzük, 

elvégeztetjük a nagy karbantartását. Karbantartást követően egyedi szabványt kérünk a 

játszóeszközökre. 

 

Kérem a tisztelt képviselő-testület állásfoglalását a játszótér szabványosításával kapcsolatban. 

 

 

 

 

Ladánybene, 2011. december 14. 
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