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Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat

HATÁROZAT

A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala (a továbbiakban: Nyíregyházi Járási
Hivatal) Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskolát (4700
Mátészalka, Széchenyi u. 7., adószám: 18217373-2-15 - a továbbiakban: üzemeltető)

kötelezi

- arra hogy, az általa 4700 Mátészalka, Széchenyi u. 7. szám alatt szám alatt
üzemeltetett játszótéren lévő játszótéri eszközök vonatkozásában végeztesse el a
kijelölt szervezet által a biztonságossági követelményeknek való megfelelést,
valamint a megfelelőségi nyilatkozat vagy a megfelelőségi tanúsítvány meglétét
ellenőrző vizsgálatot,

- az általa 4700 Mátészalka, Széchenyi u. 7. szám alatt üzemeltetett játszóterén
lévő játszótéri eszközök időszakos ellenőrzését a jogszabály által előírt
gyakorisággal minden esetben végeztesse el az arra engedéllyel rendelkező
szervezettel, továbbá

- a játszótéri eszközökről, azok állapotáról, valamint az időszakos ellenőrzésekről
vezesse a jogszabály által előírt nyilvántartást.

Indokolás

A Nyíregyházi Járási Hivatal 2017. október 4. napján helyszíni hatósági ellenőrzést
végzett az üzemeltető által 4700 Mátészalka, Széchenyi u. 7. szám alatt üzemeltetett
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játszótéren.

Az eljárás során az üzemeltető terhére az alábbi jogsértéseket állapítottam meg:

Az üzemeltető az általa 4700 Mátészalka, Széchenyi u. 7. szám alatt üzemeltetett
játszótéren a 8-13. sorszám alatt felsorolt játszótéri eszközök esetében a
használatbavételt megelőzően nem végeztette el a kijelölt szervezet által a
biztonságossági követelményeknek való megfelelést, valamint a megfelelőségi
nyilatkozat vagy a megfelelőségi tanúsítvány meglétét ellenőrző vizsgálatot.

Az üzemeltető az általa 4700 Mátészalka, Széchenyi u. 7. szám alatt üzemeltetett
játszótéren a 1-7. sorszám alatt felsorolt játszótéri eszközök esetében az időszakos
ellenőrzést nem végeztette el engedéllyel rendelkező szervezettel az előírt
gyakorisággal.

Az üzemeltető az ellenőrzés időpontjában a játszótéri eszközökről, azok állapotáról, az
időszakos ellenőrzésekről jogszabály által előírt tartalmú nyilvántartást nem vezetett.

Az üzemeltető a fenti magatartásával az alábbi jogszabályi rendelkezéseket sértette
meg:
A Pftv. 3. § (1) bekezdése szerint csak biztonságos és az általános hatályú, közvetlenül
alkalmazandó európai uniós jogi aktusokban és a jogszabályokban foglalt
követelményeknek megfelelő termék hozható forgalomba, forgalmazható, üzemeltethető,
vagy bocsátható a fogyasztók és felhasználók rendelkezésére.

A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet (a
továbbiakban: GKM rendelet) 3. § (3) bekezdése alapján a játszótéri eszközt új létesítés,
nagyjavítás, csere vagy helyváltoztatás esetén használatba venni a kijelölt szervezet
által végzett, a biztonságossági követelményeknek való megfelelést, valamint a
megfelelőségi nyilatkozat vagy a megfelelőségi tanúsítvány meglétét ellenőrző
vizsgálatot követően lehet.

A GKM rendelet 7. § (2) bekezdése szerint a játszótéri eszköz üzemeltetőjének a
játszótéri eszköz időszakos ellenőrzését az időszakos ellenőrzés végzésére engedéllyel
rendelkező szervezettel négyévenként kell elvégeztetni.
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A GKM rendelet 7. § (4) bekezdése alapján a játszótéri eszközökről, azok állapotáról,
valamint az időszakos ellenőrzésekről a 6. melléklet szerinti adattartalommal az
üzemeltetőnek nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásokat és az intézkedést igazoló
dokumentumokat a játszótéri eszköz üzemeltetőjének legalább 10 éven keresztül meg
kell őrizni.
Kelt: Nyíregyháza, 2017.
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