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Ellenőrzési és Karbantartási Terve

Kocsord, 2018.03.01.
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JOGSZABÁLYI HÁTTÉR


A 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet rendelkezik a játszótéri eszközök biztonságosságáról.



Az 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről.

A 78/2003. GKM rendelet meghatározza: a játszótéri eszközök forgalomba hozatalának, használatba
vételének és üzemeltetésének a feltételeit.
A 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 7. §. (1) bekezdése értelmében a játszótéri eszközt annak tulajdonosa,
illetve üzemeltetője a gyártó útmutatóját, illetve a vonatkozó szabvány előírásait figyelembe véve köteles
felszerelni, üzemeltetni, karbantartani.
A 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 7. §. (2) bekezdése értelmében a játszótéri eszköz tulajdonosa, illetve
üzemeltetője köteles karbantartási és ellenőrzési tervet készíteni, figyelembe véve a vonatkozó szabvány
előírásait és a gyártói útmutatókat.
A 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 7. §. (2) bekezdése értelmében a játszótéri eszköz tulajdonosa, illetve
üzemeltetője köteles a játszótéri eszköz ellenőrzését 2012. évtől négyévente egyszer a kijelölt szervezettel
elvégeztetni. Az ellenőrzést csak hatósági engedéllyel rendelkező szerv végezheti.
Az üzemeltetők jelenlegi feladatai összegezve:


Új eszköz létesítése esetén a használatba vétel előtti ellenőrzést kijelölt szervezettel elvégeztetni
(de nagy javítás helyváltoztatás esetén is szükséges)



A meglévő eszközök időszakos ellenőrzésének elvégeztetése négyévente.



A játszótéri eszközök létesítését és ezek állapotával kapcsolatos változásokat a megyeszékhely
szerinti Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Kormányhivatalnak bejelenteni (2017. 01.
01.-től).



Az üzemeltető köteles a játszótéri eszközökről nyilvántartást készíteni és az adatlapokat
megküldeni a Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Kormányhivatalnak



Az üzemeltető a játszótéri eszköz létesítését, telepítését és ezek állapotával kapcsolatos
változásokat 30 napon köteles bejelenteni a Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Kormányhivatalnak



A kijelölt szervezet az időszakos ellenőrzési jegyzőkönyv egy példányát köteles megküldeni a
Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Kormányhivatalnak



A játszótéri eszközt a használati és kezelési útmutató előírásait figyelembe véve üzemeltetni és
karbantartani.
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A kijelölt szerv által történő ellenőrzés kiterjed:


A játszótéri eszközök megfelelőségi tanúsítványának vagy egyedi megfelelőségi bizonyítványának,



Az intézkedés megtételéről szóló nyilvántartás dokumentációjára.

A kijelölt szerv általi helyszíni vizsgálat irányul:


A biztonsági követelményeknek való megfelelőségre,



Azok biztonsági állapotára,



Telepítési feltételeinek megfelelőségére.

Az ellenőrzés eredményéről a kijelölt szerv ellenőrzési jegyzőkönyvet köteles kiállítani, melyben az egyes
eszközök megfelelőségét, illetve nem megfelelőségét, hiányosságait részletes indoklással dokumentálja.
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.
Balesetveszély esetén:
A tulajdonos, illetve üzemeltető köteles haladéktalanul intézkedni a használat megakadályozása, majd a
játszótéri eszköz szükséges kijavítása, illetve lebontása érdekében.
A 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 7. §. (1) – (6) bekezdések szerinti intézkedésekről nyilvántartást kell
vezetni.
Ezen nyilvántartásokat és az intézkedést igazoló dokumentumokat a játszótéri eszköz tulajdonosa, illetve
üzemeltetője köteles legalább 10 éven keresztül megőrizni.
Üzemeltető :
Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda
4751Kocsord
Árpád utca 57. szám
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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. A játékfelületeken, esési
felületeken, lengőelemeken és csúszófelületeken a szemrevételezéssel érzékelhető hibákat kell felderíteni. A
biztonsági területeket, ha szükséges, fel kell tölteni (pl.: csúszdák környékén).
A rendkívüli károkat és töréseket azonnal meg kell szüntetni, hogy a játékok biztonsága és használhatósága
az előírásoknak megfeleljen.
2. Operatív (havi - negyedéves) ellenőrzés.
Részletes ellenőrzés, mely a játékeszköz stabilitásának és működésének felülvizsgálatára terjed ki, kiemelten
a kopásokra és a zárt kialakítású szerkezeti részekre, valamint a rendszeres ellenőrzés és a gyártói
utasítások szerinti vizsgálat.
3. Éves átfogó ellenőrzés
Évente legalább egyszer (a játszótér tavaszi megnyitása előtt) az operatív ellenőrzéseknél meghatározott
szempontok mellett vizsgálni kell a berendezések, alapozások, és felületek üzembiztos állapotát, a
játékeszköz használatát befolyásoló változások (rozsdásodás, korrózió, korhadás, javítások alkatrészcserék,
beépítések, átépítések) jelenlétét, jellegét, mértékét.
4. Nagy ellenőrzés kijelölt (akkreditált) vizsgálóintézet által.
A játékeszközök ellenőrzésének dokumentálása
A játékeszközök ellenőrzéséről ellenőrzési naplót kell vezetni és azt 10 évig meg kell őrizni.
A játszóudvar játékeszközeinek ellenőrzésére jogosultak a következők:
1. Folyamatos ellenőrzés:


Játszótéri eszközök ellenőrzésének felelőse,



Karbantartó



Óvodapedagógusok,



Dajkák



Óvodavezető
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2. Operatív és éves átfogó ellenőrzés:


Játszótéri eszközök ellenőrzésének felelőse,



Óvodavezető



Karbantartó

3. Nagy ellenőrzés:


A fenntartó által egyeztetett (akkreditált) szervezet által.

A játékeszközök karbantartásának dokumentálása:
A játékeszközökön elvégzett karbantartásokat a Karbantartási Naplóban dokumentálni kell.
A dokumentumok tárolási helye: Irattár
A naplók kitöltésének ellenőrzéséért felelős személy: Bodóné Jakab Edit
A dokumentumok kezelésére jogosult személy: Katona Károlyné Óvoda vezető
Általános biztonsági intézkedések:
Az óvoda udvarán jelzőtáblát kell elhelyezni annak megjelölésével, hogy hol található a legközelebbi
segélykérési lehetőség. A segélykérőhelyen, táblán fel kell tüntetni a mentők, tűzoltók, rendőrség
elérhetőségeit.
Az óvoda udvarára vezető és onnan kivezető bejárat, kijárat és vészkijárat, amely a gyermekek számára
hozzáférhető, és amelyet a mentőszolgálat is használhat, mindenkor hozzáférhető és akadályoktól mentes
legyen.
Az óvoda udvarára a továbbiakban csak olyan játékeszközök telepíthetők, melyek az MSZ EN 1176 és MSZ
EN 1177 szabvány, MSZ EN 1176:2008, 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.
Baleset esetén:
A balesetekre vonatkozó információkat nyomtatványon kell rögzíteni.
A nyomtatvány kezeléséért felelős személy: Katona Károlyné Óvodavezető
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Készült: 2018.03.01.
Az ellenőrzési és karbantartási tervet készítette:Katona Károlyné óvodavezető

ZÁRADÉK:
A játszótéri eszközök ellenőrzési és karbantartási tervét az alkalmazotti közösség megismerte,59-12/2018
iktatószámmal elfogadta.

Bodóné Jakab Edit
játszótéri eszközök ellenőrzéséért felelős

Katona Károlyné
óvodavezető
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1. számú melléklet
Rendszeres Ellenőrzési Napló
Folyamatos (napi) ellenőrzés szemrevételezéssel.
A szemmel látható veszélyforrások felderítése, melyek a használatból, időjárási behatásokból,
származnak.

Dátum

Ellenőrzés eredménye

Megjegyzés

Aláírás

10 évig meg kell őrizni!
7

2. számú melléklet
Operatív (Időszakos) Ellenőrzési Napló
Részletes ellenőrzés -gyártói utasítások figyelembe vételével- mely a játékeszköz stabilitásának és
működésének felülvizsgálatára terjed ki, kiemelten a kopásokra és a zárt kialakítású szerkezeti
részekre.
Dátum

Ellenőrzés eredménye

Megjegyzés

Aláírás

10 évig meg kell őrizni!
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3. számú melléklet
Éves Ellenőrzési Napló
Az operatív ellenőrzéseknél meghatározott szempontok mellett vizsgálni kell a berendezések,
alapozások, és felületek üzembiztos állapotát, a játékeszköz használatát befolyásoló változások
(rozsdásodás, korrózió, korhadás, javítások alkatrészcserék, beépítések, átépítések) jelenlétét,
jellegét, mértékét. Részletes ellenőrzés -gyártói utasítások figyelembe vételével- mely a játékeszköz
stabilitásának és működésének felülvizsgálatára terjed ki, kiemelten a kopásokra és a zárt kialakítású
szerkezeti részekre. A szemmel látható veszélyforrások felderítése, melyek a használatból, időjárási
behatásokból származnak.
Dátum

Ellenőrzés eredménye

Megjegyzés

Aláírás

10 évig meg kell őrizni!
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4. számú melléklet
Karbantartási Napló
Dátum

Elvégzett karbantartási munka

Megjegyzés

Aláírás

10 évig meg kell őrizni!
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5. számú melléklet
Baleseti Jegyzőkönyv
1. A baleset időpontja:…………………...
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 részvevő 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:…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
10. Az eszközön a baleset következtében végrehajtott változtatás:………………………………...
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
*A kívánt rész aláhúzandó
…………………………………………
aláírás
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6. számú melléklet
A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 6.melléklete szerinti
nyilvántartási adatlap
Üzemeltető neve, címe:

Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda, Kocsord, Árpád utca 57. szám

1. A játszótér címe:

Kocsord, Árpád utca 57. szám

2. A játszótéri eszközök száma:

13 darab

3. A játszótéri eszközök nyilvántartása

8/01 Homokozó I.

Általános
játékeszköz

01.

3.6.

3.7.

Ta-2005/000340-4

2005.

2017.

megfelelő

8/02 Homokozó II.

Általános
játékeszköz

02.

Ta-2005/000340-4

2005.

2017.

megfelelő

8/03 Libikóka I.

Billenő
játékeszköz

03.

Ta-2002/00507-4

2002.

2017.

megfelelő

8/04 Libikóka II.

Billenő
játékeszköz

04.

Ta-2002/00507-4

2002.

2017.

megfelelő

3.8.

3.9.

A bontás időpontja (ha volt)

A tanúsítvány
száma

3.5.

A javítás időpontja (ha volt)

A játszótéri
eszköz
cikkszáma
A játszótéri eszköz A játszótéri eszköz
vagy a gyártó
megnevezése
típusa
által adott
azonosító
megjelölés

3.4.

A játszótéri eszközök állapota
(Megfelelő, Részben
megfelelő; Nem megfelelő)

3.3.

Az időszakos ellenőrzések
időpontja

3.2.

A használatba vétel időpontja

Sorszám:

3.1.
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8/08
8/09
8/10
8/11
8/12
8/13

2017.

megfelelő

05.

Ta-2002/00500-4

2002.

2017.

megfelelő

Hinta játékeszköz

07.

Ta-2002/00500-4

2002.

2017.

megfelelő

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

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

A tanúsítvány
száma

08.

2/210/2014.

2008.

2017.

megfelelő

09.

3/210/2014.

2008.

2017.

megfelelő

10.

4/210/2014.

2008.

2017.

megfelelő

12.

6/210/2014.

2007.

2017.

megfelelő

13.

Ta-2005/000345-4

2005.

2017.

megfelelő

14.

Ta-2002/00507-4

2002.

2017.

megfelelő

3.8.

3.9.

A bontás időpontja (ha volt)

Hinta játékeszköz

Általános
játékeszköz
Általános
Falovacska I!.
játékeszköz
Általános
Kötél mászóka I.
játékeszköz
Általános
Mókuskerék
játékeszköz
Kétállásos
Hinta játékeszköz
lengőhinta
Billenő
Libikóka III.
játékeszköz
Falovacska I.

2002.

A javítás időpontja (ha volt)

Sorszám:

A játszótéri
eszköz
megnevezése

1/210/2014

A játszótéri eszközök állapota
(Megfelelő, Részben
megfelelő; Nem megfelelő)

3.1.

05.

Az időszakos ellenőrzések
időpontja

Hintaállvány
csúszdával I.
Hintaállvány
8/07
csúszdával II.
8/06

Általános
játékeszköz

A használatba vétel időpontja

8/05 Fa játszóház

Kocsord. 2018. 03.01.
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