
Polgármester Asszony, Polgármester Úr, 

Jegyző Asszony, Jegyző Úr, 

Intézményfenntartók és üzemeltetők. 

Bölcsőde- , óvoda-,  iskolaigazgatók részére! 

 

Tisztelt Asszonyom! Tisztelt Uram!    

A Tűzmegelőzés Kft SZAKMAI NAPOT SZERVEZ AZ ÚJ 2018. ÉVI JÁTSZÓTÉRI 

SZABVÁNYOK ELŐÍRÁSAIBÓL, AMELYET 2018. NOVEMBER 01-TŐL 

KÖTELEZŐEN ALKALMAZNI KELL a játszóterek fenntartóinak, üzemeltetőinek. 

A játszótéri eszközökre vonatkozó MÓDOSÍTÓ szabványok 2018. május hónapban hatályba léptek 

angol nyelven, amelyek fordítás után hamarosan magyar nyelven is megjelennek, így azok 

alkalmazása hazánkban minden játszóteret fenntartó, üzemeltető Önkormányzatának, Intézményének, 

Kft-nek stb. kötelező betartani. 

A szakmai nap időpontja: 2019. január 29. (kedd) 8.30-tól 

Helyszín: Tűzmegelőzés Kft, 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. 

A helyszínváltoztatás jogát – a jelentkezők időben történő tájékoztatása mellett – a jelentkezők 

létszámától függően fenntartjuk! 

 

Figyelem!  

A szakmai napon résztvevő intézmények/fenntartók között  

értékes játszótéri eszközt sorsolunk ki: 

1 db kétszemélyes lengőhinta – 260.000 Ft értékben 

A sorsolás feltételei: a szakmai napra való jelentkezés, illetve a költség 

kiegyenlítése a fórum napjáig, a szakmai nap kezdetén történő helyszíni 

regisztráció,  valamint a  

14.30-kor kezdődő sorsoláson a személyes részvétel.  

A játékeszköz elszállítása, telepítése, üzembehelyezése a nyertes kötelezettsége. 



A sorsolásra szakmai nap végén, 14.30-kor kerül sor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelentkezési határidő: legkésőbb január 21. hétfő. 

Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lapon kell. A kitöltött jelentkezési lapokat az alábbi 

email címek valamelyikére kell elküldeni: 

tuzmegelozes3@tuzmegelozes.hu; tuzmegelozes4@tuzmegelozes.hu 

A szakmai napon a résztvevők részére Igazolást adunk. 

A szakmai nap költsége: 25.000 Ft + 27 % ÁFA /fő 

Ez az összeg az ellátást is tartalmazza! 

Amennyiben a konferencia előtt 5 nappal nem kapunk írásban lemondást, hogy a rendezvényen 

nem tud részt venni (tuzmegelozes3@tuzmegelozes.hu; tuzmegelozes4@tuzmegelozes.hu), akkor a 

jelentkezést elfogadottnak tekintjük és a befizetett összeget nem áll módunkban visszafizetni!  

További információk a szakmai napról: 

Több olyan munkavédelmi és tűzvédelmi jogszabály is változott a KÖZELMÚLTBAN, és változni 

fog a közeljövőben, amely az önkormányzatok, intézmények, fenntartók, vállalkozók stb. vezetőinek a 

napi olyan feladatait érinti, - ami nem a szerződött munkavédelmi, tűzvédelmi szaktanácsadó feladata, 

- hanem a vezető első számú kötelezettsége, amelyről szintén tájékoztatást adunk a szakmai napon. 

A játszótereket üzemeltetőknek (önkormányzatok, óvodák, iskolák, bölcsődék stb. egyéb gazdálkodó 

szerveknek) a játszótéri eszközök vonatkozásában dokumentálási és ellenőrzési kötelezettségeik 

vannak a hatályos jogszabályok és szabványok alapján, amit Fogyasztóvédelmi Hatóság / 

Felügyelőség / folyamatosan ellenőriz. 
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A 78/2003. / XI. 27. / GKM rendelet és az MSZ 1176/7. sz. lap kötelező jelleggel rögzíti, hogy minden 

játszótéri eszköz tulajdonosának, üzembentartójának / önkormányzatnak, iskolának, óvodának, 

bölcsődének stb. / kötelező létrehoznia saját un. felülvizsgáló, ellenőrző szervezetet. 

Növekedett az üzembentartók felelőssége az operatív, / napi, heti, negyedévi, évi / ellenőrzések 

lebonyolítása és dokumentálása során. 

Ezen feladatokról dokumentált módon folyamatosan, rendszeresen saját hatáskörben is gondoskodni 

kell. Ennek elvégzésére olyan munkatársat javasolt megbízni az ellenőrző testületben, akik az alapvető 

játszótéri szabályokkal tisztában vannak. 

Előzetes program a Játszótéri eszközök szakmai napjára: 

/ a változtatás jogát az előadók elfoglaltságnak függvényében fenntartjuk /  

08.15 – 08.20         Regisztráció, megnyitó. 

08.20 – 09.15         Az Önkormányzatokat, az önkormányzatok intézményeit / fenntartók,  óvodák,            

                                bölcsődék, Iskolák vezetőit érintő munka és tűzvédelmi jogszabályok változásai.  

                                Az Intézmények mv-i, tv-i és egyéb dokumentációs kötelezettségei 

 

Előadó: Kukucska István  - tűz,- és munkavédelmi szakmenedzser,  a játszótéri eszközök           

szabványosítási felülvizsgálója 

 

9.15  - 10.15      A munka- és tanulói balesetek vizsgálatának a szabályai  

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

jogszabály és feladatok ismertetése).  

A Játszótéri fenntartók, üzemeltetők kötelezettségei a játszótéri üzemeltetői ellenőrzésekkel 

kapcsolatban, azok dokumentációs, nyilvántartási feladatai     

Előadó: Kukucska István  - tűz,- és munkavédelmi szakmenedzser a játszótéri eszközök                           

               szabványosítási felülvizsgálója 

10.15 – 10.30        Szünet (ellátás) 

10.30 – 12.00        VÁLTOZÁSOK 2018. november 01-től az MSZ 1176/1. sz. szabványlap                          

                              (a játszótéri eszközök ellenőrzésének, vizsgálatának szempontjaiban). 

Előadó: Sövér Krisztina – játszótéri eszközök szakértője 

12.00 – 12.30           Ebédszünet (a szakmai nap helyszínén ebédet biztosítunk a résztvevőknek) 

12.30 – 14.00          VÁLTOZÁSOK 2018. november 01-től az MSZ 1176/1. sz. szabványlap lap  

                                (a játszótéri eszközök ellenőrzésének, vizsgálatának szempontjaiban).           

Előadó: Sövér Krisztina – játszótéri eszközök szakértője           

14.00                       Konzultáció, zárás 

14.30                       Játszótéri eszköz sorsolása 

 

Nyíregyháza, 2018. november 10.                                                                                     



                                   

        Tisztelettel:         

 

 

                   Gyöngy Tamás 

                ügyvezető igazgató 
                                                                                  

 

JELENTKEZÉSI LAP 

Játszótéri eszközök változásainak és egyéb témákból tartandó szakmai napra 

 

A kitöltött jelentkezési lapot e-mailen kérjük megküldeni, az alábbi email címek 

bármelyikére: 

 

tuzmegelozes3@tuzmegelozes.hu, tuzmegelozes4@tuzmegelozes.hu        
 

Helyszín: Tűzmegelőzés Kft, Nyíregyháza, Kiss Ernő u 17. 

Időpont: 2019. január 29. (kedd) 08.30-tól 

 

Jelentkező neve:  ……………………………………………………………………………….. 

Beosztása: ………………………………………….telefonszám: ………….…………………. 

Értesítési címe: (e-mail):  ………………………………………………………………………. 

Munkahely neve, címe: ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

Munkahely e-mail címe: …………………………… telefon/fax száma:……………………… 

Számlázási cím: ………………………………………………………………………………… 
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Előzetes kérdéseim: …………..………………………………………………………………… 

…………..……………………………………..………………………………………………… 

…………..………………………………………………………..……………………………… 

Vállaljuk a szakmai nap költségének a befizetését:  

  a később megküldött számla ellenében átutalással          vagy         a helyszínen készpénzben. 

(a megfelelőt kérjük aláhúzni!) 

 

……………..……….……201…, . ……………………..……. hó …..…nap 

 

P. H.                                                                                                                                                              

……………………………………                                                                                                                                     

                  cégszerű aláírás  


