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1. Bevezetés 
 

Játszótereink egyben üdítő és élhető színfoltjai a szűkebb lakóközösségeknek. Nem csak a 

kisgyermekes szülők, nagyszülők, de a város valamennyi lakója és a városba érkező külföldi 

és belföldi turisták is szívesen időznek, látogatják ezeket a helyeket. 

A játék rendkívül fontos szerepet tölt be a gyermekek fejlődési folyamatában. A játszótéren 

található játékok tanulást segítő eszközök, ismeretszerzést tesznek lehetővé, teljesen kötetlen 

felfedezési lehetőséget jelentenek. Segítenek a tájékozódásban, az egyensúly fejlesztésében, a 

magasság és távolság felmérésében, saját képességeik megismerésében és fejlesztésében, 

valamint a közösséghez való alkalmazkodást is. Játszóeszközök használata során végzett 

erőkifejtés növeli a fizikai erőt, ügyességet. 

 

A játszótéri eszközök használata azonban különböző veszélyeket, kockázatokat is magában 

rejthet. A megfelelő, a szabványok előírásait figyelembe vevő tervezéssel, telepítéssel és a 

rendszeres karbantartással a veszélyek csökkenthetőek, minimalizálhatóak, elfogadható 

szinten tarthatóak. A cél az, hogy játék közben a gyermekek ne szenvedhessenek maradandó 

károsodást, a játszótereken ne történhessenek halálos kimenetelű balesetek. 

 

 

2. Játszóterek ellenőrzésének általános előírásai 
 

2.1.  Játszóterek ellenőrzésének jogi háttere 

 

2004. február 1-jén lépett hatályba a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. 

(XI. 27.) GKM rendelet, amely alapján a tulajdonosoknak vagy üzemeltetőknek 2005. június 

30-ig kellett elvégeztetniük kijelölt szervezetekkel a hatályba lépés előtt telepített játszótéri 

eszközök első ellenőrzését.  

A 2012. május 18. napján hatályba lépett jogszabály-módosítás alapján a játszóterek 

üzemeltetőinek az időszakos ellenőrzéseket 4 évente kell az erre kijelölt szervezettel 

elvégeztetniük.  
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Az üzemeltetőknek nyilvántartást kell vezetniük a játszóterekről. A játszótér és játszótéri 

eszköz létesítését, telepítését és ezek állapotával kapcsolatos változásokat a változást követő 

30 napon belül kötelesek bejelenteni a járási hivatalnak. 

A 2014. január 17. napján hatályba lépett jogszabály – módosítás alapján a gyártó már 

megfelelőségi nyilatkozattal is igazolhatja a játszótéri eszköz biztonságosságát.  

A legutóbbi 2020. július 16. napján elfogadott jogszabály módosítást követően az 

üzemeltetőnek az időszakos ellenőrzéseket 3 évente kell elvégeztetni. 

  

2.2. Játszótéri eszközök ellenőrzése 

 

Játszótéri eszközök új telepítés után, valamint áttelepítést követően használatba venni a 

kijelölt szervezet által végzett, a biztonságossági követelményeknek való megfelelést 

ellenőrző vizsgálatot követően lehet. A telepítés utáni ellenőrzés során a kijelölt szervezet a 

megfelelősségi tanúsítvány meglétét is ellenőrzi. 

 

Időszakos ellenőrzés 

A vonatkozó rendelet kimondja, hogy a játszótéri eszköz üzemeltetőjének a játszótéri eszköz 

időszakos ellenőrzését az időszakos ellenőrzés végzésére engedéllyel rendelkező szervezettel 

az idei évtől már háromévenként kell elvégeztetni. A játszótéri eszközök időszakos 

ellenőrzése a biztonságossági követelményeknek való megfelelőségre, azok biztonsági 

állapotára, telepítési feltételeinek megfelelőségére irányul. 

Az időszakos ellenőrzés eredményéről jegyzőkönyvet kell kiállítani a kijelölő hatóság által 

meghatározott és honlapján közzétett tartalommal. 

A vizsgáló szervezeteknek a megvizsgált játszótéri eszközöket az alábbi három kategória 

szerint kell értékelniük. 

a. megfelelőnek kell értékelni azt a játszótéri eszközt, amely megfelel a 

biztonságossági követelményeknek; 

b. nem megfelelőnek kell értékelni azt a játszótéri eszközt, amely nem felel meg a 

biztonságossági követelményeknek; 

c. a használatbavétel előtti ellenőrzés során nem megfelelőnek kell értékelni azt az 

eszközt is, amely nem teljesíti a rendeletben meghatározott követelményeket. 
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2.3. Nyilvántartás 
 

A 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 7. § (4) bekezdése előírja, hogy a játszótéri eszközökről, a 

kijelölt szervezet általi ellenőrzésekről, valamint az elvégzett javításokról az üzemeltetőnek 

nyilvántartást kell vezetnie a következő adattartalommal: 

a) a játszótér címe, 

b) a játszótéri eszközök száma, 

c) a játszótéri eszköz megnevezése, az azonosítást szolgáló adatok, 

d) a használatbavétel időpontja, 

e) az időszakos ellenőrzések időpontja, 

f) a javítás időpontja, 

g) a bontás időpontja. 

A nyilvántartásokat és az intézkedést igazoló dokumentumokat a játszótéri eszköz 

üzemeltetőjének legalább 10 éven keresztül meg kell őrizni. 

 

Játszótereinken heti rendszerességgel ellenőrzésre és dokumentálásra kerül minden játékelem 

megfelelőssége. A hulladékgyűjtők folyamatos ürítése és a szemét összegyűjtése biztosított. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának fontos a magas színvonalú lakossági elvárások 

kiszolgálása mellett, biztonságos és korszerű játszóterek fenntartása a gyermekek és szüleik 

megelégedésére. 

 

3. Játszóterek üzemeltetése 
 

SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. üzemelteti, tartja karban 

játszótereinket Szentgotthárd Város Önkormányzatával kötött Megállapodásban foglaltak 

alapján. 

Játszótereink teljes körű üzemeltetése magába foglalja a játszótéri eszközök ellenőrzését, 

vizsgálatát és megfelelősségének megállapítását a biztonsági követelmények alapján, 

elsősorban a vonatkozó szabvány figyelembevételével, valamint az üzemeltetés során 

felmerült és a lakosság által bejelentett problémák kezelésével. 
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 a játszóterek rendszeres, heti ellenőrzése, annak dokumentálása az ellenőrzési 

jegyzőkönyvekben: 

 A játszótér üzembentartója, köteles, a játszótereket heti rendszerességgel, 

szemrevételezéssel ellenőrizni, illetve ellenőriztetni. 

 A heti ellenőrzés elsősorban az erősen igénybevett, a vandalizmus 

következményeként létrejött sérülések, hiányzó részek felismerésére, 

javítására, cseréjére irányul 

 A tisztaság, a rend ellenőrzése, szükség esetén mosószeres és fertőtlenítő 

szeres tisztítás elvégzése. A veszélyes elhagyott, ottfelejtett, oda nem illő 

tárgyak eltávolítása, mind a játék közvetlen környezetéből, mind az 

esési/biztonsági térből. 

 A talajfelület állapotának, előírt minőségének biztosítása, fellazítása. 

Laza ütéscsillapító talaj (homok) szintjének ellenőrzése, a letömörödött felület 

fellazítása, a szintvonalak megfelelő helyreállítása, rétegcsökkenés esetén 

egyenletes visszatöltés elvégzése. 

 A szabadon lévő alap, kiálló részek, az éles élek, az eszköz és a talaj közötti tér 

állapotának szemrevételezése, szükség esetén helyreállítása. 

 A szerkezeti elemek épségének, csomópontjainak szemrevételezésére. 

Ellenőrizni kell az eszközök rögzítő csavarjainak és egyéb szerkezeti 

elemeinek hiánytalanságát, szükség esetén pótolni kell azokat. 

 A játszótéri eszköz tartószerkezeteinek, szerkezeti szilárdságának ellenőrzése. 

A kopások (a mozgó alkatrészeken), lazulások, a felületi repedések 

ellenőrzése, szükség esetén meghúzása, rögzítése, tömítése, a túlzott és jelentős 

kopások megszüntetése. 

 

 negyedéves történő operatív ellenőrzés és karbantartás: 

 Szemrevételezéssel ellenőrizni a működés biztonságát, a stabilitását. 

 Tartószerkezetek stabilitásának, a tartó elemek állapotának tartósan lefedett 

szerkezeti részek ellenőrzése. A betonalapzathoz való rögzítettség ellenőrzése. 

Szükség esetén helyreállítás elvégzése. 

 Terhelésnek kitett felületek, kapaszkodók, kötelek, alkatrészek részletes 

ellenőrzése. 

 Ellenőrizni kell a csavarkötéseket, a rögzítő csavarok szorosságát, szükség 
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esetén korrigálni kell a hibát, el kell végezni az után húzásokat.  

 Felületi kopások, sérülések, repedések ellenőrzése, javítása. 

 Pótolni kell a használat során kiverődött ütéscsillapító talajt a játék 

közvetlen környezetében. Rétegcsökkenés esetén egyenletes visszatöltés 

elvégzése a szintvonalig, letömörödött talajt fel kell lazítani. 

 

 éves átfogó ellenőrzés minimum évente 1 alkalommal az üzemeltető által elvégzendő 

felülvizsgálat, ellenőrzés és karbantartás:  

 Mindenre kiterjedő vizsgálat és karbantartás elvégzése, különös tekintettel az 

időjárás okozta következményekre tekintettel. 

 Felületek állapotának, elhasználódás mértékének vizsgálata. A megengedett 

repedés szélesség maximum 8 mm lehet (a repedéseket rugalmas tömítő 

anyaggal kell kitölteni, amely a fa szilárdságát nem befolyásolja). 

 A külső tér és az ütéscsillapító talaj találkozásának, illetve a fém (acél) 

korrodálásának, annak mértékének ellenőrzése.  

 Meg kell győződni arról, hogy az esetleges alakváltozások, kopások, javítások, 

pótlólagosan beépített alkatrészek nem befolyásolják károsan a biztonságos 

használatot. 

 Pótolni kell a használat során kiverődött ütéscsillapító talajt a játék közvetlen 

környezetében. Rétegcsökkenés esetén egyenletes visszatöltés elvégzése a 

szintvonalig. Kopott felületrészeket cserélni kell, letömörödött talajt fel kell 

lazítani. 

 játszótér takarítása, hulladéktárolókban, vagy egyéb helyeken keletkezett szemét 

elszállítása 

 Használat során, és az időjárás hatására a felületkezelés sérülhet, melynek 

karbantartását, átfestését évente szükséges elvégezni vizes bázisú természetes 

hatású festékkel: tavasszal, használatba vétel előtt, vagy a tél beállta előtt. 

 Az észlelt sérüléseket haladéktalanul a gyártó által biztosított alkatrészekkel 

kell kijavítani, illetve az alkatrészpótlások feleljenek meg az eredetileg 

használt alkatrészek minőségének. 

 Ha az ellenőrzés során a biztonságot befolyásoló hiányosságot állapítanak meg, 

akkor azt azonnal meg kell szüntetni, illetve jelenteni kell az Önkormányzatnak. 

Ha ez nem lehetséges, akkor az eszköz használatát meg kell akadályozni. 
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 tavasszal az üzembiztos állapot vizsgálata, játszóeszköz használatát befolyásoló 

változások vizsgálata, annak dokumentálása 

 három évenként kijelölt szervezet általi vizsgálatról való gondoskodás. A szervezet 

megállapításai szerinti további eljárás. (játszóeszköz karbantartása, javíttatása, cseréje, 

elbontása) 

Feladatunk az előírásoknak megfelelő állapot megőrzése, játszótereink esztétikai szinten 

tartása karbantartással, fenntartási feladatok ellátásával. 

Elsődleges cél biztonságos játszóterek üzemeltetése, egy teljesen szabványos játszótéri 

eszközállomány fenntartása, amit alátámasztanak a játékokra vonatkozó megfelelő értékelésű 

jegyzőkönyvek. 

Jelenleg mind az öt játszóterünk rendelkezik érvényes szabványossági megfelelőségi vizsgálati 

jegyzőkönyvvel, pozitív megfelelőségi értékeléssel  

Jegyzőkönyvek kiállításának dátuma:  2017. április 10.  

Következő minősítés várható ideje:   2021. tavasz  

 

 

Üzemeltetési szolgáltatás folyamatos biztosítása, ami a következőket jelenti: 

 folyamatos egyeztetés megvalósulása az Üzemeltető és az Önkormányzat által kijelölt 

kapcsolattartó személlyel 

 A Megbízó és a Megbízott képviselői legkésőbb tárgyév május 15-ig helyszíni bejárás 

keretében felmérik a játszóterek állapotát, amelynek eredményéről a Megbízott írásos 

beszámolót készít. 

Önkormányzat tulajdonában lévő játszóterek:  

 Szentgotthárd 2723. hrsz-ú ingatlanon lévő játszótér (Máriaújfalu városrész); 

 Szentgotthárd 475/47. hrsz-ú ingatlanon lévő játszótér (Radnóti úti); 

 Szentgotthárd 23/1. hrsz-ú ingatlanon lévő játszótér (Várkert); 

 Szentgotthárd 1400/25. hrsz-ú ingatlanon lévő játszótér (Pável Ágoston lakótelep); 

 Szentgotthárd 1121/1. hrsz-ú ingatlanon lévő játszótér (Szabadság téri Liget); 

 Szentgotthárd 316. hrsz-ú ingatlanon lévő játszótér (Boldog Brenner János tér); 



 
8 

4. Jelenlegi állapot bemutatása 
 

4.1. Várkert játszótér 
 

Általános adatok: 

Helyrajzi szám: 23/1 

Játszótéri eszközök száma: 14 db 

Jegyzőkönyvszám: 28233319 006 

 

A játszótéri eszköz megnevezése:   Kombinált mászóka II. –  

VIVACITY kombinált játszóvár 

ütéscsillapító felület:    gyöngykavics 

A játszótéri eszköz típusa:    FITO System 

A játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító megjelölés: J33104 

A tanúsítvány száma:    S 6003759 

A tanúsítványt kiállította:   TÜV Rheinland 

Fő szerkezeti anyag:     rag.fa, műanyag, fém, rétegelt lemez 

A használatba vétel időpontja:   2008 
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A játszótéri eszköz megnevezése:  Homokozó 3 x 3 m 

A játszótéri eszköz típusa:    FITO System 

A játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító megjelölés: A 210 H 11 

A tanúsítvány száma:    21120204_001 

A tanúsítványt kiállította:   TÜV Rheinland 

Fő szerkezeti anyag:     fa 

A használatba vétel időpontja:   2008 

 

 

 
 

 

A játszótéri eszköz megnevezése:   Polyball 

ütéscsillapító felület:    termett talaj, gyep 

A játszótéri eszköz típusa:    FITO System 

A játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító megjelölés: PB-01 

A tanúsítvány száma:    Sz-S-HU003-007-0609 

A tanúsítványt kiállította:   TÜV Rheinland 

Fő szerkezeti anyag:     műanyag, fém 

A használatba vétel időpontja:   2008 
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A játszótéri eszköz megnevezése:   Kombinált mászóka I. –  

Mászóka – BASIC SENIOR 

ütéscsillapító felület:    gyöngykavics 

A játszótéri eszköz típusa:    FITO System 

A játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító megjelölés: J1610 

A tanúsítvány száma:    S2011825 

A tanúsítványt kiállította:   TÜV Rheinland 

Fő szerkezeti anyag:     fa, műanyag, fém 

A használatba vétel időpontja:   2008 

 

 
 
 

A játszótéri eszköz megnevezése:   Kétüléses hinta – kavics felülettel 

ütéscsillapító felület:    gyöngykavics 

A játszótéri eszköz típusa:    FITO System 

A játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító megjelölés: J472 

A tanúsítvány száma:    S 60011244  

A tanúsítványt kiállította:   TÜV Rheinland 

Fő szerkezeti anyag:     fa, műanyag, fém 

A használatba vétel időpontja:   2008 
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A játszótéri eszköz megnevezése:   Kétüléses hinta – gumitégla felülettel 

ütéscsillapító felület:    gumi tégla burkolat 

A játszótéri eszköz típusa:    Kompan 

A játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító megjelölés: Basic 900 

A tanúsítvány száma:    Z2 04 12 53696 044 

A tanúsítványt kiállította:   TÜV Rheinland 

Fő szerkezeti anyag:     fa, műanyag 

A használatba vétel időpontja:  2005 

 

 
 

A játszótéri eszköz megnevezése:   Spika 1 

ütéscsillapító felület:    termett talaj 

A játszótéri eszköz típusa:    Kompan 

A játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító megjelölés: GXY 8014 

A tanúsítvány száma:    Z2 03 09 22744 913 

A tanúsítványt kiállította:   TÜV Rheinland 

Fő szerkezeti anyag:      műanyag, fém 

A használatba vétel időpontja:  2005 
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A játszótéri eszköz megnevezése:   Rugós négylevelű lóhere 

ütéscsillapító felület:    termett talaj 

A játszótéri eszköz típusa:    Kompan 

A játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító megjelölés: M128 

A tanúsítvány száma:    Z2 03 09 22744 914 

A tanúsítványt kiállította:   TÜV Rheinland 

Fő szerkezeti anyag:     műanyag, fém, rétegelt lemez 

A használatba vétel időpontja:  2005 

 

 
 

A játszótéri eszköz megnevezése:   Rugós Kakas –Piros hintakakas 

ütéscsillapító felület:    termett talaj 

A játszótéri eszköz típusa:    Kompan 

A játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító megjelölés: M10100 

A tanúsítvány száma:    Z2 03 09 22744 914 

A tanúsítványt kiállította:   TÜV Rheinland 

Fő szerkezeti anyag:      műanyag, fém, rétegelt lemez 

A használatba vétel időpontja:  2005 
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A játszótéri eszköz megnevezése:   ALBATROSZ rugós mérleghinta 

ütéscsillapító felület:    termett talaj 

A játszótéri eszköz típusa:    Kompan 

A játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító megjelölés: M141 

A tanúsítvány száma:    Z2 0309 22744 914 

A tanúsítványt kiállította:   TÜV Rheinland 

Fő szerkezeti anyag:     rag.fa, műanyag, fém, rétegelt lemez 

A használatba vétel időpontja:  2005 

 

 
 

A játszótéri eszköz megnevezése:   Forgó bogrács 

ütéscsillapító felület:    termett talaj 

A játszótéri eszköz típusa:    Kompan 

A játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító megjelölés: ELE 400024 

A tanúsítvány száma:    Z2 03 09 22744 913 

A tanúsítványt kiállította:   TÜV Rheinland 

Fő szerkezeti anyag:     műanyag, fém 

A használatba vétel időpontja:  2005 
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A játszótéri eszköz megnevezése:   Mászófal 

ütéscsillapító felület:    homok 

A játszótéri eszköz típusa:    Kompan 

A játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító megjelölés: SPV24620 

A tanúsítvány száma:    Z2 03 09 22744 908 

A tanúsítványt kiállította:   TÜV Rheinland 

Fő szerkezeti anyag:     fa, műanyag, fém 

A használatba vétel időpontja:  2005 
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A játszótéri eszköz megnevezése:   OÁZIS JÁTSZÓVÁR Mászókás csúszda 

ütéscsillapító felület:    homok 

A játszótéri eszköz típusa:    Kompan 

A játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító megjelölés: OK 1118 

A tanúsítvány száma:    Z2 01 11 22744 645 

A tanúsítványt kiállította:   TÜV Rheinland 

Fő szerkezeti anyag:     rag.fa, műanyag, fém, rétegelt lemez 

A használatba vétel időpontja:   2005 
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4.2. Máriaújfalu játszótér 
 

 

Általános adatok: 

Helyrajziszám: 2327 

Játszótéri eszközök száma: 7 db 

Minősítési jegyzőkönyvszám: 28233319 002 

 

 

 

A játszótéri eszköz megnevezése:   Csúszdás vár – Graz torony normál csúszdával 

ütéscsillapító felület:    gyöngykavics 

A játszótéri eszköz típusa:    Agropack 

A játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító megjelölés:  KS1060.03 

A tanúsítvány száma:    TA 20 225 09-00027 

A tanúsítványt kiállította:   TÜV Rheinland 

Fő szerkezeti anyag:     fa, műanyag, fém, rétegelt lemez 

A használatba vétel időpontja:  2008 
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A játszótéri eszköz megnevezése:   Csúszdás vár, mászókákkal –  

Laura toronykombináció normál csúszdával 

ütéscsillapító felület:    gyöngykavics 

A játszótéri eszköz típusa:    Agropack 

A játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító megjelölés:  KS1182.03 

A tanúsítvány száma:    TA 20 225 09-00010 

A tanúsítványt kiállította:   TÜV Rheinland 

Fő szerkezeti anyag:     fa, műanyag, fém, rétegelt lemez 

A használatba vétel időpontja:  2008 
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A játszótéri eszköz megnevezése:   Kétüléses hinta lap – és bölcsőülőkével 

ütéscsillapító felület:    gyöngykavics 

A játszótéri eszköz típusa:    Agropack 

A játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító megjelölés:  KS4020.03 

A tanúsítvány száma:    TA 20 225 09-00014 

A tanúsítványt kiállította:   TÜV Rheinland 

Fő szerkezeti anyag:     műanyag, fa 

A használatba vétel időpontja:  2008 

 

 
 

A játszótéri eszköz megnevezése:   Rugós hinta 

ütéscsillapító felület:     termett talaj, gyep  

A játszótéri eszköz típusa:    Agropack 

A játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító megjelölés:  KS4386 

A tanúsítvány száma:    Z2 03 09 22744 904 

A tanúsítványt kiállította:   TÜV Rheinland 

Fő szerkezeti anyag:     fa, fém, rétegelt lemez 

A használatba vétel időpontja:  2008 
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A játszótéri eszköz megnevezése:   Mérleghinta 4 személyes 

ütéscsillapító felület:     termett talaj, gyep  

A játszótéri eszköz típusa:    Agropack 

A játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító megjelölés:  KS5110.03 

A tanúsítvány száma:    TA 20 225 09-00014 

A tanúsítványt kiállította:   TÜV Rheinland 

Fő szerkezeti anyag:     fa, gumi, fém, rétegelt lemez 

A használatba vétel időpontja:  2008 

 

 
 

A játszótéri eszköz megnevezése:   Egyrészes mászófal 

ütéscsillapító felület:    gyöngykavics 

A játszótéri eszköz típusa:    Agropack 

A játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító megjelölés:  KS 4730 

A tanúsítvány száma:    TA 20 225 09-00027 

A tanúsítványt kiállította:   TÜV Rheinland 

Fő szerkezeti anyag:     műanyag, fém, rétegelt lemez 

A használatba vétel időpontja:  2008 
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A játszótéri eszköz megnevezése:   Csővázas mászóka – Függeszkedős mászóka 

ütéscsillapító felület:    gyöngykavics 

A játszótéri eszköz típusa:    Agropack  

A játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító megjelölés:  KS5092 

A tanúsítvány száma:    TA 20 225 09-00010 

A tanúsítványt kiállította:   TÜV Rheinland 

Fő szerkezeti anyag:     fém 

A használatba vétel időpontja:  2008 

 

 
 

A játszótéri eszköz megnevezése:   Streetbal palánk 

ütéscsillapító felület:    aszfalt burkolat 

A játszótéri eszköz típusa:    Agropack  

A játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító megjelölés:  10103 

Fő szerkezeti anyag:     fém, rétegelt lemez, háló 

A használatba vétel időpontja:  2008 
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4.3. Pável Ágoston lakótelepi játszótér 
 

 

Általános adatok: 

Helyrajziszám: 1400/25 

Játszótéri eszközök száma: 7 db 

Minősítési jegyzőkönyvszám: 28233319 003 

 

 

A játszótéri eszköz megnevezése:   DIABOLO Játszóvár 

ütéscsillapító felület:    gyöngykavics 

A játszótéri eszköz típusa:    FITO System 

A játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító megjelölés:  J3812 

A tanúsítvány száma:    S 60011226 

A tanúsítványt kiállította:   TÜV Rheinland 

Fő szerkezeti anyag:     rag.fa, műanyag, fém, rétegelt lemez 

A használatba vétel időpontja:  2008 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
22 

A játszótéri eszköz megnevezése:   Kétüléses hinta I. 

ütéscsillapító felület:     gyöngykavics 

A játszótéri eszköz típusa:    FITO System 

A játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító megjelölés:  J472 

A tanúsítvány száma:     S 60011244 

A tanúsítványt kiállította:   TÜV Rheinland 

Fő szerkezeti anyag:     fa, műanyag, fém 

A használatba vétel időpontja:  2008 

 

 
 

 

A játszótéri eszköz megnevezése:   Rugós kakas 

ütéscsillapító felület:    termett talaj, gyep 

A játszótéri eszköz típusa:    FITO System 

A játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító megjelölés:  J 802 

A tanúsítvány száma:    S 2011834 

A tanúsítványt kiállította:   TÜV Rheinland 

Fő szerkezeti anyag:     rag.fa, műanyag, fém, rétegelt lemez 

A használatba vétel időpontja:  2008 
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A játszótéri eszköz megnevezése:   Kétüléses hinta bölcsőüléssel II. 

ütéscsillapító felület:    gyöngykavics 

A játszótéri eszköz típusa:    FITO System 

A játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító megjelölés:  J472 

A tanúsítvány száma:    S 60011244 

A tanúsítványt kiállította:   TÜV Rheinland 

Fő szerkezeti anyag:     fa, műanyag, fém 

A használatba vétel időpontja:  2008 

 

 
 

 

A játszótéri eszköz megnevezése:   Rugós duó mérleghinta 

ütéscsillapító felület:    termett talaj, gyep 

A játszótéri eszköz típusa:    FITO System 

A játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító megjelölés:  J827 

A tanúsítvány száma:    S 9910976 

A tanúsítványt kiállította:   TÜV Rheinland 

Fő szerkezeti anyag:     rag.fa, műanyag, fém, rétegelt lemez 

A használatba vétel időpontja:  2008 
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A játszótéri eszköz megnevezése:   Kombinált mászóka – Basic Senior J 1606 

ütéscsillapító felület:    gyöngykavics 

A játszótéri eszköz típusa:    FITO System 

A játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító megjelölés:  J1605 

A tanúsítvány száma:    S2011825 

A tanúsítványt kiállította:   TÜV Rheinland 

Fő szerkezeti anyag:     fa, műanyag, fém 

A használatba vétel időpontja:  2008 
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A játszótéri eszköz megnevezése:   Homokozó 3 x 3 m 

A játszótéri eszköz típusa:    FITO System 

A játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító megjelölés:  A 210 H 11 

A tanúsítvány száma:    21120204_001 

A tanúsítványt kiállította:   TÜV Rheinland 

Fő szerkezeti anyag:     fa 

A használatba vétel időpontja:  2008 

 

 
 

 

A játszótéri eszköz megnevezése:   Kosárlabda palánk 

A játszótéri eszköz típusa:    ismeretlen 

Fő szerkezeti anyag:     fém, rétegelt lemez, láncháló 

A használatba vétel időpontja:  2008 
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4.4. Radnóti úti játszótér 
 

Általános adatok: 

Helyrajziszám: 475/47 

Játszótéri eszközök száma: 9 db 

Minősítési jegyzőkönyvszám: 28233319 004 

 

 

A játszótéri eszköz megnevezése:   Csúszdás-torony 

ütéscsillapító felület:    homok 

A játszótéri eszköz típusa:    Kompan 

A játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító megjelölés:  

ELE-400016-3717BL 

A tanúsítvány száma:    Z2 13 03 53696 01236 

A tanúsítványt kiállította:   TÜV Rheinland 

Fő szerkezeti anyag:     műanyag, fém 

A használatba vétel időpontja:  2014 
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A játszótéri eszköz megnevezése:   Két üléses hinta lap üléssel  

ütéscsillapító felület:    homok 

A játszótéri eszköz típusa:    Kompan 

A játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító megjelölés:   

BASIC-900/KSW90010-0601 

A tanúsítvány száma:    Z2 10 08 53696 828 

A tanúsítványt kiállította:   TÜV Rheinland 

Fő szerkezeti anyag:     fa, műanyag 

A használatba vétel időpontja:  2014 

 

 
 

A játszótéri eszköz megnevezése:   Két üléses hinta bölcső üléssel  

ütéscsillapító felület:    homok 

A játszótéri eszköz típusa:    Kompan 

A játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító megjelölés:  

BASIC-900/KSW90010-0601 

A tanúsítvány száma:    Z2 10 08 53696 828 

A tanúsítványt kiállította:   TÜV Rheinland 

Fő szerkezeti anyag:     fa, műanyag 

A használatba vétel időpontja:  2014 
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A játszótéri eszköz megnevezése:   Homokozó keret 2,24 x 2,24 m 

A játszótéri eszköz típusa:    Kompan 

A játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító megjelölés: KPL509-0401 

A tanúsítvány száma:    Z2 09 07 53696 654 

A tanúsítványt kiállította:   TÜV Rheinland 

Fő szerkezeti anyag:     fa 

A használatba vétel időpontja:  2014 

 

 
 

A játszótéri eszköz megnevezése:   Mérleghinta 

ütéscsillapító felület:    gyep és termett talaj 

A játszótéri eszköz típusa:    Kompan 

A játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító megjelölés: KPL112-0601 

A tanúsítvány száma:    Z2 12 10 53696 01162 

A tanúsítványt kiállította:   TÜV Rheinland 

Fő szerkezeti anyag:     fa, műanyag, fém 

A használatba vétel időpontja:  2014 
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A játszótéri eszköz megnevezése:   Láncos egyensúlyozó 

ütéscsillapító felület:    gyep és termett talaj 

A játszótéri eszköz típusa:    Kompan 

A játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító megjelölés: KPL855-0901 

A tanúsítvány száma:    Z2 11 05 53696 909 

A tanúsítványt kiállította:   TÜV Rheinland 

Fő szerkezeti anyag:     fa, fém 

A használatba vétel időpontja:  2014 

 

 
 

A játszótéri eszköz megnevezése:   Egyensúlyozó gerenda 

ütéscsillapító felület:    gyep és termett talaj 

A játszótéri eszköz típusa:    Kompan 

A játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító megjelölés:  

SPFE-2515/NAT-804 

A tanúsítvány száma:    Z2 11 05 53696 917 

A tanúsítványt kiállította:   TÜV Rheinland 

Fő szerkezeti anyag:     fa, fém 

A használatba vétel időpontja:  2014 
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A játszótéri eszköz megnevezése:   Hintaágy 

ütéscsillapító felület:    gyep és termett talaj 

A játszótéri eszköz típusa:    Kompan 

A játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító megjelölés:  

GSP000400-0910 

A tanúsítvány száma:    Z2 13 02 53696 01217 

A tanúsítványt kiállította:   TÜV Rheinland 

Fő szerkezeti anyag:     műanyag, fém 

A használatba vétel időpontja:  2014 

 

 
 

A játszótéri eszköz megnevezése:   Homokozó 

A játszótéri eszköz típusa:    nem ismert 

A játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító megjelölés: nem ismert 

A tanúsítvány száma:    nincs 

Fő szerkezeti anyag:     fa 

A használatba vétel időpontja:   nem ismert 
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A játszótéri eszköz megnevezése:   2 db focikapu labdafogó hálóval 

A játszótéri eszköz típusa:    nem ismert 

A játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító megjelölés: nem ismert 

A tanúsítvány száma:    nincs 

Fő szerkezeti anyag:     fa, fém 

A használatba vétel időpontja:   nem ismert 
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4.5. Szabadságtéri Liget játszótér 
 

Általános adatok: 

Helyrajziszám: 1121/1 

Játszótéri eszközök száma: 5 db 

Minősítési jegyzőkönyvszám: 28233319 005 

 

 

A játszótéri eszköz megnevezése:   Zumdorf torony + csúszda 

ütéscsillapító felület:    műfüves burkolat 

A játszótéri eszköz típusa:    Agropack 

A játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító megjelölés:  

KS 1222.03, KS 2790 

A tanúsítvány száma:    TA 20 225 09-00017V3, TA 20 225 09-00030 

Fő szerkezeti anyag:     rag.fa, műanyag, fém, rétegelt lemez 

A használatba vétel időpontja:   2010 
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A játszótéri eszköz megnevezése:   Függő karusszel 

ütéscsillapító felület:    gyöngykavics 

A játszótéri eszköz típusa:    Agropack 

A játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító megjelölés: KS 4033 

A tanúsítvány száma:    TA 20 225 08-00059V1 

Fő szerkezeti anyag:     műanyag, fém 

A használatba vétel időpontja:   2010 

 

 
 

 

A játszótéri eszköz megnevezése:   Hatüléses hinta 

ütéscsillapító felület:    gumitégla burkolat 

A játszótéri eszköz típusa:    Agropack 

A játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító megjelölés: KS 2701.03 

A tanúsítvány száma:    EMB 2010/6. 

Fő szerkezeti anyag:     fa, műanyag, fém 

A használatba vétel időpontja:   2010 
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A játszótéri eszköz megnevezése:   Sarok mászóka 

ütéscsillapító felület:    műfüves burkolat 

A játszótéri eszköz típusa:    Agropack 

A játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító megjelölés: KS 4921.03 

A tanúsítvány száma:    EMB 2010/7 

Fő szerkezeti anyag:     fa,fém, acélsodronyos háló 

A használatba vétel időpontja:   2010 
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A játszótéri eszköz megnevezése:   Futógerenda 5 db 

ütéscsillapító felület:    termett talaj 

A játszótéri eszköz típusa:    Agropack 

A játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító megjelölés: KS 9442.03 

A tanúsítvány száma:    EMB 2010/8. 

Fő szerkezeti anyag:     fa 

A használatba vétel időpontja:   2010 

 

 
 

A játszótéri eszköz megnevezése:   Kosárlabda palánk 

ütéscsillapító felület:    beton 

A játszótéri eszköz típusa:    Agropack 

Fő szerkezeti anyag:     fém, rétegelt lemez, láncháló 

A használatba vétel időpontja:   2010 
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4.6. Brenner téri játszótér 
 

 

A játszótéri eszköz megnevezése:   mérleghinta 

ütéscsillapító felület:    termett talaj, gyep 

A játszótéri eszköz típusa:    ismeretlen 

A tanúsítvány száma:    nem rendelkezik tanúsítvánnyal 

Fő szerkezeti anyag:     fém 

A használatba vétel időpontja:   nincs érvényes minősítési jegyzőkönyve 
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A játszótéri eszköz megnevezése:   kétüléses hinta bölcsőülőkével 

ütéscsillapító felület:    termett talaj, gyep 

A játszótéri eszköz típusa:    ismeretlen 

A tanúsítvány száma:    nem rendelkezik tanúsítvánnyal 

Fő szerkezeti anyag:     acél, fa 

A használatba vétel időpontja:   nincs érvényes minősítési jegyzőkönyve 

 

 
 

A játszótéri eszköz megnevezése:   kétüléses hinta bölcsőülőkével 

ütéscsillapító felület:    termett talaj, gyep 

A játszótéri eszköz típusa:    ismeretlen 

A tanúsítvány száma:    nem rendelkezik tanúsítvánnyal 

Fő szerkezeti anyag:     acél, fa 

A használatba vétel időpontja:   nincs érvényes minősítési jegyzőkönyve 
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5. Fejlesztési stratégiai általános elképzelések 
 

Célként fogalmaztuk meg játszótereink folyamatos, zavarmentes és legfőbbként biztonságos 

használhatóságának biztosítása mellett új játszóterek építését a korábbi években elbontott 

játszóterek helyére vagy a lakosság megnövekedett igényeit figyelembe véve akár új 

helyszínek megjelölésével, valamint Szentgotthárd város városrészein új játszóterek építését, 

létesítését. 

1.) A játszóterek biztonságának folyamatos fenntartása, a játszóterek üzemeltetési 

feladatainak ellátása: 

Ennek keretében az üzemeltetési megállapodás folyamatos fenntartása a SZET Szentgotthárdi 

KFT-vel. Ennek során minden évben biztosítani kell az ehhez szükséges pénzügyi fedezetet. 

A játszótereket üzemeltető  SZET Szentgotthárdi KFT folyamatosan, heti rendszerességgel 

megvizsgálja a játszóelemeket és elvégzi az elmozdult, kilazult elemek stabilizálását, szükség 

esetén a cseréjét.  

Az évenkénti szükséges karbantartási feladatok az esztétikai és használhatósági állapotok 

folyamatos fenntartása, illetve a játszóterek üzemeltetése és rendszeres ellenőrzése érdekében 

az éves költségvetésekben legalább 3 – 5 mFt forrás biztosításával: 

 A szabvány kiemelten kezeli a játszótéri talajjal szemben támasztott követelményeket. 

A gumilap burkolat minőségét időtállónak tekinti, ezeken a felületeken keletkezett 

kopások azonnal láthatóak, ezek javítása szükség szerint.  

 A szóródó ütéscsillapító felületek (homok, kavics) feltöltéséről, folyamatos 

utánpótlásáról minden évben gondoskodni kell akár évente kétszer (tavasszal és ősszel 

is), a szabadesés magasságának megfelelő talajpótlás biztosítása. 

 Homokozó: az egészséges, friss homok fenntartásáról gondoskodni kell az évi 

minimum egyszeri homokfeltöltéssel, amennyiben szükséges teljes cseréjével. 

 A használat és az időjárási viszonyok következtében megkopott játékelemek fa és fém 

szerkezeteinek védelme mázolással. 

 A kopott műanyag és gumi alkatrészek, feljárók, kapaszkodók folyamatos cseréje. 

 

A szükséges dokumentumokat a KFt follyamatosan vezeti, az Önkormányzat részéről a Közös 

Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési munkatársa a naplókat ellenőrzi. A cserére szoruló 

elemek esetén amennyiben ezek beszerzésére külön  költségvetési pénzeszköz szükséges, 

akkor annak beszerzését kezde ményezi. 
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2./ Új játszóelemek beszerzése esetén csak a szabványoknak megfelelő minősített 

játszóelemeket szerezzük be. Ezek ára többnyire magas, esetenként nagyon jelentős, ám a 

tapasztalataink ezekkel kapcsolatosan pozitívak. Időtálló és biztonságos játszóelemeket 

kínálnak a magas árakon.  Egyéb, pl. szívességből  vagy felajánlásból készült olcsóbb, de nem 

minősített játszóelemek a játszóterekre nem kerülhetnek ki.  

 

3./ Új játszóterek kialakítása: 

Első sorban új játszóteret azon városrészekben hozunk létre, ahol egyáltalán  nincsen  

játszótér de erre vonatkozó városrészi kezdeményezés van. A cél az, hogy minden 

településrészen jöjjön létre a mai elvárásoknak megfelelő játszőelemeket tartalmazó játszótér. 

 

4./ Meglévő játszótér fejlesztése: 

Meglévő játszótéren kivételes esetben fejlesztünk új játék vásárlásával mindaddig, amíg van 

olyan településrész, ahol egyáltalán nincs játszótér de az ott lakó közösség ilyen igényt 

megfogalmazott. Meglévő játszótéren új elemet legfeljebb speciális pályázat esetén pályázati 

pénzből fejlesztünk.   

A meglévő játszóterek közül a Brenner János téri terület helyett érdemes lenne másik, 

játszótérnek alkalmasabb területet keresni tekintettel arra, hogy a játszótér 3 út (Kethelyi , 

Felső, Zrínyi ) talélkozási pontjában, villanyoszlop és egy elektromos szekrény mellett kerítés 

és védőkorlátok nélkül balesetveszélyt hordoz.  

 

5./ Játszóterek fejlesztésére első sorban pályázati forrásból tudunk fedezetet biztosítani. 

Ennek kapcsán a megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan figyelni kell.  

 

6./ A játszóterekre vonatkozó figyelmet kell fordítani a Várkertben kb. egy éve, a 

Sporttelepen a műfüves pálya mellett az idén létrehozott szabad téri fitnesz parkra is, ami a 

felnőttek, illetve a nagyobb gyermekek számára nyújt mozgási lehetőséget. A karbantartási, 

ellenőrzési feladatokat ezekre is ki kell terjeszteni.  

 

7./ A feladatok időbeli meghatározása:  

7.1./ Rövidtávú (1 -3 év) stratégiai elképzelések:  

A pénzügyi lehetőségek függvényében meg kell kezdeni, illetve folytatni kell a meghatározott 

meglévő játszóterek szükség szerinti fejlesztését, bővítését, illetve meg kell kezdeni új 

játszóterek építését.  
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A 2005 évben elvégzett játszótér szabványosítási munkák keretében elvégzett bontások, majd 

játszótér felújítások következtében   korábbi 12 db játszótér helyett jelenleg a város központi 

területén 4 db és  Máriaujfalui városrészen 1 db található. 

A több városrész és lakókörnyezet játszótér nélkül maradt. Ezeken a területeken lakossági 

igény az új játszótér építésére, illetve szakmailag is indokolt ezek kialakítása, hiszen ezeken a 

városrészeken, lakókörnyezeteken jelenleg hiányzik egy-egy központi játszótér. 

 

 

7.2./ Középtávú (3 -5 év) stratégiai elképzelések: 

Folytatni kell a kijelölt meglévő játszóterek fejlesztését, bővítését, illetve új játszóterek 

építését az önkormányzat éves költségvetésében és/vagy sikeres pályázat(ok) alapján 

rendelkezésre álló forrás(ok) figyelembe vételével. 

 

 

7.3./ Hosszútávú (5 éven túli) stratégiai elképzelések:  

Városi szinten meg kell határozni azon játszótereket, amelyeket az Önkormányzat kiemelt 

fontosságúnak minősít és ezen játszótereket kiemelten kell fejleszteni új játszóelemek 

telepítésével meglévő játszótér bővítését elérve. 

 

6. Zárszó 
 

 

Fontos célkitűzés elérni a folyamatos játszótéri beruházásokkal, karbantartásokkal, hogy ne 

érkezzen meghibásodásról szóló bejelentés, megelőzzük azt. Létrehozni új játszótereket 

gyermekeink örömére, ezzel biztosítsuk kiegyensúlyozott testi - lelki fejlődésüket. 

A folyamatos megújulás mellett fontos a meglévő értékek megőrzése, amelyben nagy szerepe 

van a játszóterek környezetében élő lakosságnak is. 
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„ Ha semmi mást nem adsz gyermekednek, csak példát, akkor már sokat adtál.”  
(Seneca) 

 

Figyeljünk oda együtt a játszóterek épségéért és tisztaságáért. 


