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Játszótéri eszközök szabványossági  

és üzemeltetési  kérdései 



 
78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 

  a játszótéri eszközök biztonságosságáról 
(2004. 02. 01-től) 

 
E rendelet hatálya a játszótéren elhelyezett játszótéri 

eszközökre terjed ki. 

(közterületeken, óvodákban, iskolákban, éttermekben, 

bevásárlóközpontokban és hasonló közösségi helyeken 

elhelyezett játszótéri eszközökre) 

 

Nem tartozik e rendelet hatálya alá a kizárólag saját, 

családi célra kialakított játszótéren elhelyezett játszótéri 

eszköz. 



A rendelet meghatározza: a játszótéri eszközök 

forgalomba hozatalának, használatba vételének és 

üzemeltetésének a feltételeit. 

 

Határidők: az első ellenőrzést 2005. 06. 30-ig el kell 

végeztetni; 2008. 12. 31-ig valamennyi eszköz feleljen 

meg a követelményeknek. 

  

Ellenőrzések gyakorisága: kezdetben évente, 2009-től 
kétévente, 2012-től négyévente 

 

Az ellenőrzést végezheti: csak hatósági engedéllyel 

rendelkező szervezet (sok a megtévesztő tevékenység) 

 



 

A kezdeti rendelet 7. § (2) bekezdése szerint a játszótéri 

eszköz üzemeltetője köteles ellenőrzési és karbantartási 

tervet készíteni, figyelembe véve a vonatkozó szabvány 

előírásait és a gyártói útmutatókat. 

(szabvány: szemrevételezéses, operatív, éves átfogó 

ellenőrzés) 
 

2012-ben ezt törölték; jelenleg: a játszótéri eszközt a 

használati és kezelési útmutató előírásait figyelembe véve 

kell üzemeltetni. 

 

 



2012-ben megjelent a rendeletben a fogyasztóvédelmi 

hatóság: 

- 2012. 08. 31-ig az üzemeltető köteles a játszótéri 

eszközökről nyilvántartást készíteni és az adatlapokat 

megküldeni. 

- az üzemeltető a játszótéri eszköz létesítését, 

telepítését és ezek állapotával kapcsolatos 

változásokat 30 napon köteles bejelenteni a 

fogyasztóvédelmi hatóságnak. 

- a kijelölt szervezet az időszakos ellenőrzési 
jegyzőkönyv egy példányát köteles megküldeni a 

fogyasztóvédelmi hatóságnak. 

 



 

2017. 01. 01-től ezeket az adatokat a megyeszékhely 

szerinti járási hivatalba kell küldeni. 

 

Szabványok: MSZ EN 1176-os szabványsorozat; 

szabványváltozás 2008-ban volt és az idén várható. 

 

A „CE” jelölésű eszközök nem játszótéri eszközök (azok 

gyermekjátékok, EN 71-os szabványsorozat, más 

követelmények). 

 

 



 

A fitneszeszközökre van külön szabvány: MSZ EN 16630 

(a játszótéri eszközöktől elkülönítve telepíteni) 

 

A játszótéri eszköz forgalomba hozható: a gyártó 

megfelelőségi nyilatkozatával vagy megfelelőségi 
tanúsítvánnyal. 

 

Játszótéri eszközt használatba venni kijelölt szervezet 

által végzett, a biztonsági követelményeknek való 

megfelelést, valamint a megfelelőségi nyilatkozat vagy 

megfelelőségi tanúsítvány meglétét ellenőrző vizsgálatot 

követően lehet. 

 



Az üzemeltetők jelenlegi feladatai összegezve: 

 

- új eszköz létesítése esetén a használatba vétel előtti 
ellenőrzést kijelölt szervezettel elvégeztetni (de nagyjavítás, 

helyváltoztatás esetén is szükséges) 

- a meglévő eszközök időszakos ellenőrzésének 

elvégeztetése négyévente 

- a játszótéri eszközök létesítését és ezek állapotával 

kapcsolatos változásokat a megyeszékhely szerinti járási 

hivatalba bejelenteni 

- a játszótéri eszközt a használati és kezelési útmutató 

előírásait figyelembe véve üzemeltetni, karbantartani. 
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