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TÁJÉKOZTATÓ 

A játszóterek állapotfelméréséről 
 

 
2013. március 12-én helyszíni bejárás keretén belül megtörtént a biatorbágyi játszóterek 
berendezéseinek éves, átfogó állapotfelmérése, Varga László képviselő (a Közművelődési, 
Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke), Kovács Márta (Beruházási és Vagyongazdálkodási 
Osztály ügyintézője) és Tóthné Nagy Judit parkfenntartás vezető (Evetó Kft.) részvételével. 
A bejárásról jegyzőkönyv és fotódokumentáció készült. 
 
A játszótéri eszközök biztonságosságáról 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet (továbbiakban: 
Rendelet) 7. § (2) bekezdése előírja a játszótéri eszköz üzemeltetőjének a játszótéri eszköz 
időszakos ellenőrzését. Az időszakos ellenőrzést az annak végzésére engedéllyel 
rendelkező szervezettel négyévenként kell elvégeztetni, melynek elvégeztetése időszerűvé 
vált a biatorbágyi játszóterek esetében. Az ellenőrzésnek ki kell terjednie a játszótéri 
eszközök biztonságossági követelményeknek való megfelelőségre, azok biztonsági 
állapotára, telepítési feltételeinek megfelelőségére. 
2012. évben az Evetó Kft.-t felkértük, hogy mérje fel a biatorbágyi játszótereket, azzal a 
céllal, hogy vizsgálja meg a játszóeszközöket, hogy megfelelnek-e a biztonságossági 
követelményeknek, valamint egy időszakos ellenőrzésen a Rendelet 7. § (6) bekezdése 
szerinti megfelelő minősítésnek. 
A megtartott évi ellenőrzésen az Evetó Kft. által, 2012-ben készített vizsgálati 
jegyzőkönyvében foglalt hiányosságokat is figyelembe vettük, melyek között vannak 
összetettebb javítási feladatok is. 
 
Az ellenőrzésen megállapítást nyert, hogy komoly problémát okoz a közterületi játszóterek 
esetében a vandalizmus, különösen a Géza fejedelem utcai játszótéren. Sorozatos lakossági 
panaszbejelentések és a helyszíni tapasztalatok alapján elmondható, hogy ezen a közterületi 
játszótéren az italozó fiatalok rengeteg hulladékot hagynak maguk után, többek között törött 
üvegeket is, figyelmen kívül hagyva a hulladékgyűjtő edényzetet. 
Összességében mindegyik játszótérre elmondható, hogy a biztonságossági 
követelményeknek való megfelelőség szempontjából jelentős munkálatokat kell elvégezni, 
hiszen sok esetben elhasználódtak a játszóeszközök, vagy éppen a céltalan rongálás 
okozott károkat. Egyes munkálatokat pedig a játszóeszköz telepítése óta bekövetkezett 
műszaki előírások változása miatt kell elvégezni. 
 
I. Azonnali beavatkozást igénylő munkálatok: 
 Fő téri játszótér: leszakadt hinta (lapülőkés rész) 
 Napsugár játszótér: a kétüléses lengőhintán lapülőkék hiányoznak 
 az albatrosz mérleghintán az egyik ülőke letört 
A hiányzó, vagy törött alkatrészek megrendelése 2013. március 12-én megtörtént, a hibák 
kijavítása a megrendelt alkatrészek beérkezésének függvényében zajlik. (Elvégzi: Evetó Kft.) 
 
II. Füzes-patak parti játszótérre új játszóeszköz telepítése 
A Füzes-patak parti játszótéren az új játszóeszköz (Rönkfajátszótér: Krea-Hidra Kft.) 
telepítésével a területen található játszóeszközök egy része is áttelepítésre kerül, jelentős 
tereprendezés fog történni. Az új és a meglévő játszóeszközök engedélyeztetése és 
időszakos ellenőrzés elvégeztetése komplex módon fog történni. Az engedélyeztetéshez 
szükséges "megfelelő" állapotot az Evetó Kft. és a Krea-Hidra Kft. összehangoltan fogja 



 

kivitelezni, a megrendelés alapján. Várhatóan áprilisra (időjárás függvényében) befejeződnek 
a munkálatok. 
A helyszíni szemlén megállapítást nyert, hogy a játszóteret körbevevő kerítés sem 
megfelelő, mert fejbeszorulás veszélye áll fenn, azonban ennek cseréje pénzügyi kerettől 
függ. A játszótér bejáratánál lévő kapu megjavításával az Evetó Kft.-t javasoljuk megbízni, a 
parkfenntartás keretén belül. (Elvégzi: Krea-Hidra Kft. és Evetó Kft.) 
 
III. A tavaszi parkfenntartási munkálatok során (parkfenntartási szerződés szerint) az 
alábbiak kerülnek elvégzésre: 
 
Valamennyi játszótéren sor kerül a homokozókban levő homok frissítésére, cseréjére, a 
mulcs (fakéreg) burkolat frissítése szükség szerint. (Elvégzi: Evetó Kft.) 

 

III. A Hivatal Városgondnoksága által elvégzendő munkálatok: 
 Meggyfa utcai játszótér: 

 ivókút ülepítő fedlapjának zárhatóvá tétele (lakat felrakása) 
 Baross Gábor utca, „Kresz-park”, gördeszkapark 

ivókút ülepítő fedlapjának zárhatóvá tétele (lakat felrakása) 
 
A helyszíni bejárás során megállapítottuk, hogy mind a játszótereken, mind a közterületi 
parkokban található padok állapota erősen leromlott a téli időjárást követően. Ezért a 
közterületeken lévő padok felújítása (csiszolás, festés, esetenként pad felületének 
cseréje) erősen indokolt, mely elvégzésére a Városgondnokságot javasoljuk megbízni. 
 
 
IV. A rendelkezésre álló keret függvényében, a játszótéri eszközök megfelelő 
állapotának kialakítása érdekében a további munkálatok elvégzésére van szükség: 
A játszótereken tapasztalt hibák és az elvégzendő munkálatok: 

 esési terek megfelelő kialakítása 
 ütéscsillapító burkolatok feltöltése 
 mászható részek leszerelése 
 a hintaláncok cseréje, ahol fennáll az ujjbeszorulás veszélye 
 valamennyi rugós hintánál a szükséges a lábtámaszok cseréje, mivel a jelenlegi 

előírások szerint nem megfelelőek, szemsérülést okozzanak 
 A játszóeszközök javítása, ahol fennáll az ujjbeszorulás veszélye 
 a játékokon korhadások repedések találhatóak, ezen részeket cserélni kell 
 kiálló csavarok megszüntetése 
 a játszótereken hiányoznak a jelzőtáblák 

 

Vannak játszóretek ahol a telepített játszóeszközök komplett felújítást igényelnek és egy 
része viszont bontásra kerülne. Ilyen például a Fő téri játszótéren lévő kombinált mászóvár, 
melynek alkatrészei, erőteljes elöregedést mutatnak. Az oldalsó mászó részt például le kell 
bontani mert balesetveszélyes, ezáltal egy funkcióval csökken a játszóeszköz. A mászóvár 
oldalsó hinta részének a bölcső ülőkés felén nem a szabványokban előírt az ütéscsillapító 
(esési tér) mérete, melyet sajnos kibővíteni nem lehet a terepviszonyok miatt. A minőségi 
megfelelőséghez ezt a részt le kell szerelni, mellyel szintén egy funkcióval csökken a 
játszóeszköz. Miután ez a játszótér központi, reprezentatív téren helyezkedik el, és a 
lakosság körében igen népszerű, valamint a minőségi megfeleltetéshez jelentősen csökken 
a funkciók száma, ezért javasoljuk megfontolásra egy új játszóeszköz telepítését. 

 
A játszóeszközök szabványosításához, illetve minőségi megfelelőségéhez szükséges   
munkálatokat javasoljuk az Evetó Kft.-vel elvégeztetni, melyeknek egy része a 
parkfenntartási keretösszeg terhére elvégezhető. 
Az esetleges játszótéri eszközök cseréjére, új eszköz telepítésére a rendelkezésre álló 
parkfenntartási keretösszeg nem terhelhető. 
 



 

 
V. Társadalmi munkában elvégezhető feladatok 
Egyes játszótereken játszótéri eszközök festése, az önkormányzattal történő egyeztetés 
alapján. 
 
VI. Iharosban játszótér létesítése 
A tavalyi évben az Iharosi tábor előtti területen található játszótér eszközök elbontásra 
kerültek. felmerült javaslatként, hogy a területi adottságokat kihasználva egy akadálypálya 
létesüljön. Az akadálypálya egyes elemeire a Rönkfajátszótér: Krea-Hidra Kft. ad javaslatot 
árajánlattal együtt. 
 
 
Kérem a Tisztelt Bizottságot tájékoztatásom elfogadására és javaslatai megtételére. 
 
 
Biatorbágy, 2013. március 14 
 

Tarjáni István s.k. 
Polgármester 
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