
  Jegyzőkönyv száma:

JKV-Perkáta-002

Megrendelés száma: Perkáta-01/2020

Helyszín azonosító: Perkáta-002

2020.12.11

neve:

címe:

ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV

3. Az ellenőrzéshez felhasznált jogszabályok és nemzeti szabványok:

Ellenőrzés
időpontja:

2020.12.09  ÚJ  JÁTSZÓTÉRI  ESZKÖZÖKRŐL

A 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 3. § (3) bekezdése szerint játszótéri eszközt telepítés 
után, valamint áttelepítést követően használatba venni a kijelölt szervezet által végzett, a
biztonságossági követelményeknek való megfelelést ellenőrző vizsgálatot követően lehet. 

Ellenőrzés tárgya:

Megrendelő:

2431 Perkáta, Szabadság tér 1.

Helyszín címe:

Kiállítás dátuma:
Az ellenőrzést átvizsgáló 

szakértő:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata  
  2431 Perkáta, Szabadság tér 1.

A megrendelőtől kapott és az ellenőrzés tárgyában meghatározott ellenőrzési megbízás alapján
a SZAMEI Kft. a megnevezett helyszínen található játszótéri eszközöket, a rájuk vonatkozó
szabványok minden, az eszközökön értelmezhető követelményeinek való megfelelőségére
ellenőrizte.

2431 Perkáta
Kastélypark

1. Az ellenőrzés hatálya:

Perkáta Nagyközség Önkormányzata

4. A játszótéri eszköz üzemeltetőjének:

Kijelölési 
határozat száma:

 MKEH-
78/5/2013/FHÁ       

SZAMEI 
Független Minőségellenőrző Mérnöki Iroda Kft. 

KIJELÖLT VIZSGÁLÓ, ELLENŐRZŐ ÉS TANÚSÍTÓ 
SZERVEZET

Sövér Krisztina

2. Az ellenőrzés során alkalmazott korlátozások:

Az ellenőrzés nem terjed ki a szabvány laboratóriumi, vagy statikai vizsgálatot igénylő
követelménypontjaira, mert azok az eszköz esetleges tönkremeneteléhez és jelentős
többletköltséghez vezetnének.

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

Az ellenőrzéshez az ellenőrzés időpontjáig megjelent, és érvényben lévő szabványokat
alkalmaztuk.  

Az ütéscsillapító talajok megfelelőségének megállapítása szemrevételezéssel és méréssel,
illetve a helyszínen nem vizsgálható ütéscsillapító anyagok esetében a megrendelő által
átadott dokumentációk értékelése alapján történt.

A játszótéri eszközök és az ütéscsillapító játszótéri talajok biztonságtechnikai követelményeit
tartalmazó MSZ EN 1176 szabványsorozat. 
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Eszköz 
azonosító: A megfelelőség értékelése:

002.01 NEM FELEL MEG

002.02 NEM FELEL MEG

002.03 NEM FELEL MEG

002.04 NEM FELEL MEG

Az ellenőrzés 
megállapítása

NEM FELEL MEG

NEM FELEL MEG

MSZ EN 1176-1, -3
Kombinált vár csúszdával és 

függeszkedővel

MSZ EN 1176-1, -2, -3Torony csúszdával és hintaállvánnyal

Láncos átjáró

5. A játszótéren található játszótéri eszközök ellenőrzésének összesítő táblázata:

Az ellenőrzés időpontjáig 
megjelent szabványok:

MSZ EN 1176-1

Játszótéri eszköz/részegység megnevezése:

MSZ EN 1176-1, -6Mérleghinta

Megfelelőségi tanúsítvány Nincs

Sövér Krisztina
ügyvezető

Adattábla Nincs

6. Dokumentációk ellenőrzése:

Megnevezés Az ellenőrzés eredménye

      2/9. oldal      



  Jegyzőkönyv száma:

JKV-Perkáta-002

ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV
Ellenőrzés
időpontja:

2020.12.09  ÚJ  JÁTSZÓTÉRI  ESZKÖZÖKRŐL

Eszköz 
azonosító

A megfelelőség értékelése

002.01 Nem felel meg

Hibaleírás: 

Méretek: 330 mm 0 mm

Megfelel

Megfelel

Hibaleírás: 

NEM FELEL MEGÖsszesített értékelés: 

Ütéscsillapító felület anyaga

Ütéscsillapító felület méretei

termett talaj

gyártó / forgalmazó / típus / 
cikkszám

Szabadesés magassága:

Láncos átjáró     

1176-1; 4.2.10  A járólécet rögzítő láncok szerszám nélkül bonthatók. 1176-1; 4.2.4.7  A kapaszkodó 
nem felel meg a megfogás feltételeinek.            

Ücs. rétegvastagsága:

7. A játszótéren elhelyezett és ellenőrzött eszközök értékelésének részletezése:

Játszótéri eszköz megnevezése

      3/9. oldal      
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Eszköz 
azonosító

A megfelelőség értékelése

002.02 Nem felel meg

Hibaleírás: 

Méretek: 1500 mm 0 mm

Nem felel meg

Nem felel meg

Hibaleírás: 

NEM FELEL MEG

Torony csúszdával és hintaállvánnyal     

1176-1; 4.1.5  A csúszdatest felülete kikopott, alul és felül törött. 1176-1; 4.1.3  A tető gombásodik. 
1176-1; 4.2.7.6 Az emelvénynél ujjbeszorulási hely található. 1176-1;4.2.9.4  A létránál lévő nyílásnál 
hiányzik a kapaszkodó. 1176-1; 4.2.8.2.5 A hintalábakat összekötő alkatrész állásra alkalmas, esési tere 
keresztezi a hinták esési terét. 1176-2; 4.4.1  A tartószerkezet és az ülőke közötti távolság nem 
megfelelő (szélső ülőkénél). 1176-2; 4.6  A hintaülőkék nem felelnek meg, mert nincs ütéscsillapításuk. 
1176-2; 4.9  A kombináció és a hintaülőke közötti távolság nem megfelelő, kevesebb mint 1500 mm. 
1176-3; 4.5  A csúszda kifutási helyének talaj feletti magassága nem megfelelő, magasan van.     

Szabadesés magassága: Ücs. rétegvastagsága:

Összesített értékelés: 

Ütéscsillapító felület anyaga

1176-1; 4.2.8.5.2 Az ütéscsillapító termett talaj nem megfelelő tulajdonságú az eszköz szabadesés 
magasságához. 1176-1; 4.2.8.4.  Az emelvényről úgy lehet a kötélháló alsó gerendájára esni, hogy 
közben a használó megsérül.             

termett talaj

Játszótéri eszköz megnevezése
gyártó / forgalmazó / típus / 

cikkszám

Ütéscsillapító felület méretei akadály

      4/9. oldal      
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Eszköz 
azonosító

A megfelelőség értékelése

002.03 Nem felel meg

Hibaleírás: 

Méretek: 1220 mm 0 mm

Nem felel meg

Megfelel

Hibaleírás: 

NEM FELEL MEG

1176-1; 4.2.8.5.2 Az ütéscsillapító termett talaj nem megfelelő tulajdonságú az eszköz szabadesés 
magasságához.              

Ütéscsillapító felület méretei

Ütéscsillapító felület anyaga termett talaj

1176-1; 4.2.2  Az eszköz szilárdsága nem megfelelő. 1176-1; 4.2.5  A 8 mm-nél jobban kiálló 
csavarfejek és csavaranyák nincsenek lefedve. 1176-1; 4.2.5  A mozgáshatároló gumiabroncs sérült. 
1176-1; 4.2.14  Az alapozás kialakítása nem megfelelő, az alapbeton kiáll a felületből. 1176-1; 4.2.7.2  
A fogantyúknál nyakbeszorulási hely található. 1176-6; 4.10 Az eszköztest és a talaj közötti szabad tér 
kevesebb mint 230 mm, mert a hintatest a gumiabroncs mellé érkezik.  1176-6; 4.7  A fogantyú kiáll a 
gyűrűs idomszer külső élén túl, szemsérülés veszélye áll fenn. 1176-6; 5.1 Az oldalirányú kitérés 
mértéke nem megfelelő, nagyobb mint 140 mm.      

Szabadesés magassága: Ücs. rétegvastagsága:

Mérleghinta     

Játszótéri eszköz megnevezése
gyártó / forgalmazó / típus / 

cikkszám

Összesített értékelés: 

      6/9. oldal      
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Eszköz 
azonosító

A megfelelőség értékelése

002.04 Nem felel meg

Hibaleírás: 

Méretek: 2100 mm 0 mm

Nem felel meg

Nem felel meg

Hibaleírás: 

NEM FELEL MEGÖsszesített értékelés: 

gyártó / forgalmazó / típus / 
cikkszám

1176-1; 4.2.8.5.2 Az ütéscsillapító termett talaj nem megfelelő tulajdonságú a függeszkedő szabadesés 
magasságához. 1176-1; 4.2.8.4  A függeszkedő esési terében veszélyes akadályok a kiálló fagyökerek. 
1176-1; 4.2.8.4.  Az emelvényről úgy lehet a kötélháló alsó gerendájára esni, hogy közben a használó 
megsérül.            

Ütéscsillapító felület méretei akadály

1176-1; 4.2.7.2  Az eszközön fejbeszorulási helyek találhatók. 1176-1; 4.2.4.7  A kapaszkodó nem felel 
meg a megfogás feltételeinek. 1176-1; 4.2.7.6 A lengő palló és a tartórészek között ujjösszenyomó 
helyek keletkeznek (nekicsapódik). 1176-3; 4.3.2  A mellvéd nyílása szélesebb, mint a csúszda csúszási 
pályája. 1176-3; 4.4.1  A csúszda hajlásszöge nem megfelelő, túl meredek.         

Ücs. rétegvastagsága:

Kombinált vár csúszdával és 
függeszkedővel

Ütéscsillapító felület anyaga termett talaj

    

Szabadesés magassága:

Játszótéri eszköz megnevezése
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