
A nemzetgazdasági miniszter 7/2012. (IV. 18.) NGM rendelete a játszótéri 
eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 
módosításáról 
 
A fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár 
feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el: 
 
1. § (1) A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM 
rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: (E 
rendelet alkalmazásában) 
„b) játszótéri eszköz: játszótéren elhelyezett olyan eszköz, beleértve az 
alkotórészeket és a szerkezeti elemeket is, amelyet gyermekek játék céljára egyedül 
vagy csoportosan használnak;”(2) Az R. 2. §-a a következõ f)–i) ponttal egészül ki: 
(E rendelet alkalmazásában) 
„f) biztonságossági követelmények: az 1. mellékletben meghatározott 
követelmények; 
g) balesetveszélyes játszótéri eszköz: olyan játszótéri eszköz, amely az 1. melléklet 2. 
pontjában meghatározott követelményeket nem elégíti ki; 
h) üzemeltetõ: az a természetes vagy jogi személy, aki a játszótéri eszközzel 
rendelkezni jogosult, vagy akit a játszótéri eszközzel rendelkezni jogosult annak 
üzemeltetésére feljogosított; 
i) idõszakos ellenõrzés: olyan használatban lévõ játszótéri eszközökre vonatkozó 
megfelelõségértékelési tevékenység, amelyet a megfelelõségértékelési ellenõrzésre a 
megfelelõségértékelõ szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek 
tevékenységének különös szabályairól szóló jogszabály alapján kiadott engedéllyel 
rendelkezõ szervezet végez.” 
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2. § Az R. 5. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: 
„(1) A megfelelõségi tanúsítást a gyártó, az importáló vagy a forgalomba hozó az 
általa választott kijelölt szervezettel végezteti el. 
(2) A megfelelõségi tanúsítást kérvényezõ a kijelölt szervezetnek átadja: 
a) pontos nevét, címét, adószámát, cégjegyzékszámát, telefon és telefaxszámát, e-
mail címét, valamint 
b) a 2. melléklet szerinti dokumentációt. 
(3) A megfelelõségi tanúsítvány tartalmi követelményeit a 3. melléklet tartalmazza.” 
 
3. § Az R. 6. § (2) bekezdés b)–c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: 
(Az e rendelet hatálya alá tartozó játszótéri eszközt a következõ adatokkal és 
dokumentumokkal ellátva kell forgalomba hozni:) 
 
„b) a játszótéri eszköz megnevezése, típusa, cikkszáma vagy a gyártó által adott 
azonosító megjelölés, amely 

  



 
a játszótéri eszköz, valamint összeállítása egyedi azonosítására szolgál, 
c) a játszótéri eszköz általános terméktájékoztatója, telepítési, szerelési, 
karbantartási, felülvizsgálati és használati utasítása magyar nyelven (a továbbiakban: 
használati és kezelési útmutató).” 
 
4. § Az R. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép: 
„7. § (1) A játszótéri eszközt a használati és kezelési útmutató elõírásait figyelembe 
véve kell felszerelni, üzemeltetni, karbantartani. 
(2) A játszótéri eszköz üzemeltetõjének a játszótéri eszköz idõszakos ellenõrzését az 
idõszakos ellenõrzés végzésére engedéllyel rendelkezõ szervezettel négyévenként kell 
elvégeztetni. Az ellenõrzésnek az (5) bekezdés szerinti eljáráson túl ki kell terjednie a 
játszótéri eszközök megfelelõségi tanúsítványának vagy egyedi megfelelõségi 
tanúsítványának, valamint a (4) bekezdés szerinti nyilvántartás dokumentációjának 
ellenõrzésére is. 
(3) Ha a játszótéri eszköz balesetveszélyessé válik, az üzemeltetõnek haladéktalanul 
intézkedni kell az eszköz használatának megakadályozása és annak egyidejû 
kijavítása vagy lebontása érdekében. 
(4) A játszótéri eszközökrõl, azok állapotáról, valamint az idõszakos ellenõrzésekrõl a 
6. melléklet szerinti adattartalommal az üzemeltetõnek nyilvántartást kell vezetni. A 
nyilvántartásokat és az intézkedést igazoló dokumentumokat a játszótéri eszköz 
üzemeltetõjének legalább 10 éven keresztül meg kell õrizni. 
(5) A játszótéri eszközök idõszakos ellenõrzése a biztonságossági követelményeknek 
való megfelelõségre, azok biztonsági állapotára, telepítési feltételeinek 
megfelelõségére irányul. 
(6) Az idõszakos ellenõrzés során megfelelõnek kell értékelni azt a játszótéri eszközt, 
amely megfelel a biztonságossági követelményeknek. Részben megfelelõnek kell 
értékelni azt a játszótéri eszközt, amely teljes mértékben nem elégíti ki a 
biztonságossági követelményeket, de az eszköz biztonságos használatát nem 
veszélyezteti, továbbá biztonságossá tehetõ, kijavítható. Nem megfelelõnek kell 
értékelni azt a játszótéri eszközt, amely nem felel meg a biztonságossági 
követelményeknek és az eszköz nem tehetõ biztonságossá, kijavítása nem 
lehetséges. 
(7) Az idõszakos ellenõrzés eredményérõl idõszakos ellenõrzési jegyzõkönyvet kell 
kiállítani, amely legalább a 4. mellékletben meghatározott adatokat tartalmazza. 
(8) A megfelelõségi tanúsítvánnyal nem rendelkezõ, megfelelõnek értékelt játszótéri 
eszközrõl egyedi megfelelõségi tanúsítványt kell kiadni, amely az 5. mellékletben 
meghatározott adatokat tartalmazza. 
(9) A részben megfelelõnek értékelt játszótéri eszközt az üzemeltetõnek kell a 
biztonságossági követelményeknek megfelelõ állapotúra kijavítani, valamint a nem 
megfelelõnek értékelt játszótéri eszköz további használatát haladéktalanul 
megakadályozni és azt elbontani.” 
 
5. § Az R. 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép: 
„9. § (1) Az idõszakos ellenõrzési jegyzõkönyv egy példányát a kijelölt szervezet a 
területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelõség részére az ellenõrzést követõ 15 
napon belül köteles megküldeni, egy példányt pedig az üzemeltetõ részére köteles 
átadni. 



(2) Az üzemeltetõ köteles 2012. augusztus 31-ig tájékoztatni a területileg illetékes 
fogyasztóvédelmi felügyelõséget a játszóterek, illetve az azon lévõ játszótéri 
eszközök számáról, valamint azok állapotáról a 6. melléklet szerinti adattartalommal. 
A nyilvántartási adatlapot a fogyasztóvédelmi hatóság kitölthetõ és letölthetõ 
formátumban honlapján közzéteszi. A nyilvántartási adatlap az ügyfélfogadásra 
nyitva álló helyiségekben is elérhetõ. 
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(3) Az üzemeltetõ a játszótér és játszótéri eszköz létesítését, telepítését és ezek 
állapotával kapcsolatos változásokat a változást követõ 30 napon belül köteles 
bejelenteni a területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelõségnek a 6. melléklet 
szerinti adattartalommal.” 
 
6. § Az R. 7/A. § (1) bekezdésében a „4. § (2)” szövegrész helyébe a „3. § (1)” 
szöveg lép. 
 
7. § (1) Az R. 1–4. számú melléklete helyébe az 1–4. melléklet lép. 
(2) Az R. az 5. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki. 
(3) Az R. a 6. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki. 
 
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 30. napon lép hatályba. 
 
9. § A rendelet tervezetének a mûszaki szabványok és szabályok terén történõ 
információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira 
vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, – a 98/48/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvvel módosított – 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 8–10. cikkében elõírt egyeztetése megtörtént. 
 
1. melléklet a 7/2012. (IV. 18.) NGM rendelethez 
„1. melléklet a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelethez 
A játszótéri eszközök biztonságossági követelményei 
1. A játszótéri eszközök méretei és nehézség fokozatai feleljenek meg az elõirányzott 
korcsoportnak. 
2. A játszótéri eszközöket úgy kell tervezni és elkészíteni, hogy: 
2.1. a gyermek számára a játék kockázata nyilvánvaló és elõrelátható legyen, 
2.2. ne keletkezzenek veszélyes helyzetek (fej, nyak vagy ujjak beszorulása), 
2.3. szerkezeti szilárdsága – beleértve a stabilitást – megfelelõ legyen, 
2.4. a leesés ellen védelmet biztosítson, 
2.5. az alapozással ne keletkezhessen veszély (kioldódás, ütés), 
2.6. a felnõttek is hozzáférhessenek és az eszközön belül segíthessenek a 
gyermekeknek. 
3. Játszótéri eszközök gyártásakor csak olyan anyagokat szabad alkalmazni, amelyek 
az eszközök használói számára egészségkárosodást nem okoznak. 
4. A játszótéri eszközök védjék meg a gyermekeket olyan veszélyektõl, amelyek nem 
láthatók elõre, ha a játszótéri eszközt rendeltetésszerûen vagy ésszerûen elõrelátható 
módon használják.” 

  



 
2. melléklet a 7/2012. (IV. 18.) NGM rendelethez 
„2. melléklet a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelethez 
A mûszaki dokumentáció tartalmi követelményei 
1. A játszótéri eszköz megnevezése, típusa, cikkszáma vagy a gyártó által adott 
azonosító megjelölés, amely a játszótéri eszköz, valamint összeállítása egyedi 
azonosítására szolgál. 
2. Ajánlott korcsoport megjelölése. 
3. A játszótéri eszköz mûködésének leírása. 
4. A játszótéri eszközrõl készített fotók, rajzok. 
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5. A játszótéri eszköz tervei: 
5.1. nézeti rajzok, 
5.2. összeállítási rajzok, 
5.3. metszetek, 
5.4. anyag- és alkatrész jegyzékek, 
5.5. anyagminõség, 
5.6. alkatrész és részegység rajzok, 
5.7. statikai számítások olyan részletességgel, hogy a játszótéri eszköz minden 
részlete ellenõrizhetõ, biztonságossága megállapítható legyen. 
6. A gyártásközi ellenõrzések és mindazon intézkedés ismertetése, amellyel a gyártó 
a termék megfelelõségét elõsegítette. 
7. Telepítési elõírások, alapozási tervek, szerelési útmutató. 
8. Használati és kezelési útmutató. 
9. Szükség esetén a gyermekeket fenyegetõ veszélyekre vonatkozó figyelmeztetések. 
10. Annak a szabványnak a megjelölése – amennyiben van ilyen –, amelynek a 
termék megfelel.” 
 
3. melléklet a 7/2012. (IV. 18.) NGM rendelethez 
„3. melléklet a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelethez 
A megfelelõségi tanúsítvány tartalmi követelményei 
1. A kijelölt szervezet neve, címe, valamint a megfelelõségértékelési tevékenység 
végzésére vonatkozó engedély száma. 
2. A gyártó és az importáló vagy a forgalomba hozó neve, címe. 
3. A tanúsított játszótéri eszköz megnevezése, típusa, cikkszáma, azonosító 
megjelölése. 
4. A szabványok, elõírások vagy egyéb vizsgálati módszerek tételes felsorolása, 
amelyek alapján a játszótéri eszközt vizsgálták és tanúsították. 
5. Hivatkozás a vizsgálati jegyzõkönyvre, amelynek alapján a tanúsítást végezték. 
6. Az ajánlott korcsoport. 
7. A tanúsítvány száma, kiadásának kelte és érvényességi ideje. 
8. A tanúsítvány hitelességét igazoló aláírások.” 

  



4. melléklet a 7/2012. (IV. 18.) NGM rendelethez 
„4. melléklet a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelethez 
Az idõszakos ellenõrzési jegyzõkönyv tartalmi követelményei 
1. Az üzemeltetõ neve, címe. 
2. Az idõszakos ellenõrzést végzõ szervezet neve, címe, valamint a 
megfelelõségértékelési tevékenység végzésére vonatkozó engedély száma. 
3. Az idõszakos ellenõrzés helyszíne (a játszótér azonosítása). 
4. Az idõszakos ellenõrzés idõpontja. 
5. A játszótéri eszközök meghatározása (megnevezés, gyártó, típus, cikkszám, 
azonosító megjelölés, elhelyezés). 
6. Az egyes játszótéri eszközök megfelelõségének értékelése – megfelelt / részben 
megfelelt / nem megfelelt –,dokumentálása, nem, valamint részben megfelelõség 
esetében annak indokolása (fotók, rajzok). 
7. Az értékeléshez használt szabványok, elõírások tételes felsorolása. 
8. Az idõszakos ellenõrzési jegyzõkönyv kiadásának kelte. 
9. Az értékelés hitelességének aláírásokkal történõ igazolása.” 
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5. melléklet a 7/2012. (IV. 18.) NGM rendelethez 
„5. melléklet a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelethez 
Az egyedi megfelelõségi tanúsítvány tartalmi követelményei 
1. Az üzemeltetõ neve, címe. 
2. A kijelölt szervezet neve, címe, valamint a megfelelõségértékelési tevékenység 
végzésére vonatkozó engedély száma. 
3. Az idõszakos ellenõrzés helyszíne (a játszótér azonosítása). 
4. Az idõszakos ellenõrzés idõpontja. 
5. A játszótéri eszközök meghatározása (megnevezés, típus, elhelyezés). 
6. Az egyes játszótéri eszközök és talajaik megfelelõségének értékelése, 
dokumentálása (fotók, rajzok). 
7. Az értékeléshez használt szabványok, elõírások tételes felsorolása. 
8. Az egyedi megfelelõségi tanúsítvány száma, kiadásának kelte és érvényességi 
ideje. 
9. Az értékelés hitelességének aláírásokkal történõ igazolása.” 
 
6. melléklet a 7/2012. (IV. 18.) NGM rendelethez 
„6. melléklet a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelethez 
A nyilvántartási adatlap tartalmi követelményei 
1. A játszótér címe. 
2. A játszótéri eszközök száma. 
3. A játszótéri eszközök nyilvántartása: 
3.1. a játszótéri eszköz megnevezése, 
3.2. a játszótéri eszköz típusa, 
3.3. a játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító megjelölés, 
amely a játszótéri eszköz, 
valamint összeállítása egyedi azonosítására szolgál, 
3.4. a tanúsítvány száma, 
3.5. a használatba vétel idõpontja, 
3.6. az idõszakos ellenõrzések idõpontja, 



3.7. a játszótéri eszközök állapota (megfelelõ, részben megfelelõ, nem megfelelõ), 
3.8. a javítás idõpontja (ha volt), 

3.9. a bontás idõpontja (ha volt).” 


