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Fogyasztóvédelmi hatóság
2017. január 1-je után

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016.

(XII. 2.) Korm. rendelet:
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Fogyasztóvédelmi hatóság

a) fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) 

hivatala,

b) fővárosi és megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási 

(fővárosi kerületi) hivatala,

c) Pest Megyei Kormányhivatal, valamint

d) a fogyasztóvédelemért felelős miniszter



Fogyasztóvédelmi hatóság
2017. január 1-je után

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016.

(XII. 2.) Korm. rendelet:
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A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 

alapján a miniszter piacfelügyeleti hatáskörével összefüggő ügyek 

tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a megyeszékhely 
szerinti járási hivatalt jelöli ki.



Mi a piacfelügyelet?

Piacfelügyelet fogalma (765/2008/EK Rendelet):

„piacfelügyelet”: a hatóságok által annak biztosítása érdekében 

végzett tevékenység és hozott intézkedések, hogy a 
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végzett tevékenység és hozott intézkedések, hogy a 

termékek megfeleljenek a vonatkozó közösségi 

harmonizációs jogszabályokban megállapított 

követelményeknek, illetve hogy ne jelentsenek veszélyt az 

egészség, a biztonság vagy közérdek bármilyen más elemének 

szempontjából



Mi alapján végzi az ellenőrzéseket a 
fogyasztóvédelmi hatóság?

• a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által jóváhagyott 

éves Ellenőrzési és Vizsgálati Program (EVP)

– NFM által elrendelt vizsgálatok
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– NFM által elrendelt vizsgálatok

• ellenőrzési útmutatók, mintavételi tervek

• jogszabályok, szabványok



A játszótéri eszközök piacfelügyeleti 
ellenőrzéséről…

• Jogszabályi háttér

– a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 

(röviden: Pftv.)
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(röviden: Pftv.)

– a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól 6/2013. (I. 18.) 

Korm. rendelet 

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

• Vonatkozó szabványok

– MSZ EN 1176 szabványsorozat

– MSZ EN 1177



A 78/2003. GKM rendeletről…

• 2004. február 1-jén lépett hatályba

• A tulajdonosoknak vagy üzemeltetőknek 2005. június 30-ig
kellett elvégeztetniük kijelölt szervezetekkel a hatályba lépés 

előtt telepített játszótéri eszközök első ellenőrzését
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előtt telepített játszótéri eszközök első ellenőrzését

• Ezt követően a nem megfelelőnek értékelt játszótéri eszközöket 

legkésőbb 2008. december 31-ig kellett a rendelet 

követelményeinek megfelelő állapotúra alakítaniuk

• Ezen túlmenően a játszótéri eszközök tulajdonosai, illetve 

üzemeltetői kötelesek a játszótéri eszközök ellenőrzését évente
legalább egyszer, a 2009. évtől legalább kétévente kijelölt 

szervezettel elvégeztetni



A 78/2003. GKM rendeletről…

Jelentős módosítások:
– 2012. május 18.

• időszakos ellenőrzés 4 évente

• jegyzőkönyvet a kijelölt szervezetek megküldik  a 
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• jegyzőkönyvet a kijelölt szervezetek megküldik  a 

kormányhivataloknak

• nyilvántartás (6. melléklet)

• változások bejelentése 30 napon belül

• adatszolgáltatás 2012. augusztus 31-ig

– 2014. január 17.

• gyártói megfelelőségi nyilatkozat

• egyedi megfelelőségi igazolás



Gyártók, importőrök, forgalmazók 
kötelezettségei

• jelölések

– gyártó/importőr/forgalmazó neve, címe

– azonosító jelölés
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– azonosító jelölés

– ajánlott korcsoport

– szabvány jelzete

– figyelmeztető felirat

• dokumentumok

– megfelelőség igazolás (megfelelőségi tanúsítvány, megfelelőségi

nyilatkozat)

– használati és kezelési útmutató



Üzemeltetők kötelezettségei

• megfelelőség igazolás (megfelelőségi tanúsítvány, 

megfelelőségi nyilatkozat)

• új létesítés, nagyjavítás, csere vagy helyváltoztatás esetén 

használat vétel előtt kijelölt szervezet általi ellenőrző 
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használat vétel előtt kijelölt szervezet általi ellenőrző 

vizsgálat

• folyamatos üzemeltetés

• időszakos ellenőrzés négyévente kijelölt szervezettel

• nyilvántartás vezetése

• a nyilvántartás és az intézkedéseket igazoló dokumentumok 

megőrzése 10 évig



Üzemeltetők kötelezettségei

• részben megfelelő eszköz kijavítása, nem megfelelő termék 

használatának megakadályozása és elbontása

• balesetveszélyessé vált eszköz használatának 

megakadályozása és kijavítása vagy lebontása
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megakadályozása és kijavítása vagy lebontása

• nyilvántartási adatlap kitöltése és megküldése a területileg 

illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal megyeszékhely 

szerinti járási hivatalának



A játszótéri eszközök piacfelügyeleti 
ellenőrzéséről…

• Első témavizsgálat 2005-ben

– négy felügyelőség vett részt

– csak gyártók és forgalmazók ellenőrzése
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– csak gyártók és forgalmazók ellenőrzése

– pozitív eredmény  (tíz gyártóból 9, tíz forgalmazóból 8

a termékeinek biztonságosságát megfelelően igazolni tudta)

• 2011 óta minden évben

– minden megye részt vesz

– 2011-ben  forgalmazók, valamint játszóterek üzemeltetőinek 

ellenőrzése (csak közterületi)

– 2012-től csak üzemeltetők ellenőrzése (közterületi és intézményi)



A játszótéri eszközök forgalmazási 
körülményeinek ellenőrzése

A játszótéri eszközök forgalmazási körülményeinek 

ellenőrzése során
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• a megfelelőség tanúsítványok,

• a jelölések, valamint

• a dokumentumok

meglétét és megfelelőségét ellenőriztük.



A játszótéri eszközök forgalmazási 
körülményeinek ellenőrzése

Eredmények (2011.):

• 58 egység került ellenőrzésre, melyből 10-ben tártunk fel 

valamilyen hiányosságot (kifogásolási arány: 17%)
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valamilyen hiányosságot (kifogásolási arány: 17%)

• 1.266 féle 2.247 db terméket ellenőriztünk, 386 féle 389 
db esett kifogásolás alá (kifogásolási arány: 30%, ill. 17%)



A játszótéri eszközök forgalmazási 
körülményeinek ellenőrzése

Hiányosságok (2011.):

• megfelelőségi tanúsítvány nem állt rendelkezésre

(minimális kifogásolás)

15

(minimális kifogásolás)

• jelölések hiányoztak (pár %-os kifogásolási arány)

• használati és kezelési útmutató magyar nyelven nem állt 

rendelkezésre, vagy hiányos volt



A telepített játszótéri eszközök és 
üzemeltetőik ellenőrzése

Az üzemeltetési körülmények vizsgálata során ellenőrizzük, 

hogy

• a használatba vétel előtti első / időszakos ellenőrzés 
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• a használatba vétel előtti első / időszakos ellenőrzés 
végrehajtásra került-e,

• az üzemeltető a nyilvántartást vezeti-e, valamint

• a kijelölt szervezet által megállapított hiányosság esetén az 
üzemeltető a szükséges lépéseket megtette-e
(+ nyilvántartás, dokumentumok).

(2012. május 18-ig: karbantartási és ellenőrzési terv,

2014. január 17-ig: megfelelőségi tanúsítvány)



A telepített játszótéri eszközök és 
üzemeltetőik ellenőrzése

Eredmények (2016.):

• összesen 843 játszótér és 6.710 db játszótéri eszköz
került ellenőrzésre, melyből 430 játszótér és 3.216 db 
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került ellenőrzésre, melyből 430 játszótér és 3.216 db 
eszköz esetében tártunk fel valamilyen hiányosságot 

(kifogásolási arány: 51%, ill. 48%)

• játszóterek: 50% közterületi – 50% intézményi

• játszótéri eszközök: 40% közterületi – 60 % intézményi



A telepített játszótéri eszközök és 
üzemeltetőik ellenőrzése

Hiányosságok:

• használatba vétel előtti első / időszakos ellenőrzést nem végeztették el a 

játszótéri eszközök 29%-ánál

használatba vétel előtti első ellenőrzés: 120 db
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– használatba vétel előtti első ellenőrzés: 120 db

– időszakos ellenőrzés: 1.795 db

• a kijelölt szervezet által megállapított hiányosság (29%) esetén a hibákat 

nem szüntették meg, vagy az intézkedéseket igazolni nem tudták az 
esetek közel kétharmadánál (61%)

• nyilvántartást nem vezették, vagy az intézkedéseket igazoló 

dokumentumokkal nem rendelkeztek minden 3. eszköz esetében (36%)

– nyilvántartást nem vezették: 2.164 db

– dokumentumokkal nem rendelkeztek : 370 db



A telepített játszótéri eszközök és 
üzemeltetőik ellenőrzése
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A telepített játszótéri eszközök és 
üzemeltetőik ellenőrzése
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69%

75%

80%

A telepített játszótéri eszközök és 
üzemeltetőik ellenőrzése

Kifogásolási arány változása (2011-2016.)
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Hasznos internetes oldalak

• Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (www.kormany.hu,

www.fogyasztovedelem.kormany.hu)

• A jogszabályok szövege bárki számára ingyenesen elérhető 
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• A jogszabályok szövege bárki számára ingyenesen elérhető 

a Nemzeti Jogszabálytárban (www.njt.hu)

• A szabványok megvásárolhatók a Magyar Szabványügyi 

Testületnél (www.mszt.hu)



KÖSZÖNÖM
MEGTISZTELŐ
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MEGTISZTELŐ
FIGYELMÜKET!



Elérhetőségek

Butsi István
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Butsi István
piacfelügyeleti referens

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Fogyasztóvédelmi Piacfelügyeleti Főosztály

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Telefon: 1/459-4959

E-mail: istvan.butsi@nfm.gov.hu


