TÁJÉKOZTATÓ
az egyes szórakoztatási célú berendezések, létesítmények és ideiglenes szerkezetek, valamint
szórakozási célú sporteszközök biztonságosságáról szóló 24/2020. (VII. 3.) ITM rendelet
alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdésekről
1. Időszakos műszaki vizsgálat
A kijelölt szervezetektől, valamint az érintett üzemeltetőktől az időszakos műszaki vizsgálat
elvégzésével kapcsolatban érkezett észrevételek alapján a Kijelölő hatóság a következő általános
(nem kötelező érvényű) tájékoztatást adja.
1

A 2020. november 30-tól hatályos 24/2020. (VII. 3.) ITM rendelet (a továbbiakban: ITM rendelet)
8. § (1) bekezdésének e) pontja szerint a kijelölt szervezetek a 16. § (1) és (2) bekezdésében
meghatározott időszakonként az üzemeltető kérelmére elvégzik a szórakoztatási célú berendezés,
létesítmény, ideiglenes szerkezet, valamint a vasalt út kivételével a szórakozási célú sporteszközök
műszaki vizsgálatát.
Az időszakos műszaki vizsgálatot az ITM rendelet 16. § (1) bekezdése szerinti időszakonként kell
elvégezni. Az üzemeltető az ITM rendelet 16. § (3) bekezdés alapján az időszakos műszaki
vizsgálatot a megfelelőségi tanúsítvány hatályának lejárta előtt kezdeményezi a kijelölt szervezetnél.
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A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 24/U. §-a szerint a szórakoztatási célú berendezés,
létesítmény, ideiglenes szerkezet és szórakozási célú sporteszköz megfelelőségét a kijelölő hatóság
által kijelölt tanúsító szervezetek a 3. mellékletben foglalt követelményeknek megfelelően igazolják.
1.1. esetkör. Az ITM rendelet hatálya alatt kiállított tanúsítványt az eredeti tanúsító szervezet
hosszabbítja meg
Abban az esetben, ha a lejáró tanúsítványt már az ITM rendelet alapján adták ki, amint lejár a hatálya,
a ciklusidő végén nem műszaki vizsgálatot, hanem időszakos műszaki vizsgálatot kell végezni
és a tanúsítványt meghosszabbíthatja az eredeti tanúsítvány kiállítója (feltételezve, hogy
az ITM rendelet 8. § (1) bekezdésének a)-d) pontjai közül egyet sem kell alkalmazni.).
A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 3. melléklet 1. b) pontjának ba)-bh) alpontja írja elő a kijelölt
szervezet feladatait az időszakos műszaki vizsgálat során. A kijelölt szervezet a bh) alpont szerint
az időszakos műszaki vizsgálat időpontját és hatálya lejártának dátumát a megfelelőségi
tanúsítványba bejegyzi, valamint a szórakoztatási célú berendezés, létesítmény esetében
az üzemeltetési naplóba is bejegyzi.
Kizárólag abban az esetben történik a fenti módon az időszakos vizsgálat, ha ugyanaz a kijelölt
szervezet adta ki az időbeli hatályában meghosszabbítandó tanúsítványt az ITM rendelet hatálya
alatt, mint amely a meghosszabbítást is végzi.
1.2. esetkör. Nem az
berendezés/eszköz esete

ITM

rendelet

szerint

kiállított

tanúsítvánnyal

rendelkező

A korábbi rendeletek hatálya alatt kiállított tanúsítványok nem felelnek meg az ITM rendelet
követelményeinek, ezért azokat nem lehet meghosszabbítani, hanem új tanúsítási eljárást kell
lefolytatni és új tanúsítványt kell kiállítani.
A következő esetekben az ITM rendeletnek való megfelelőséget az ITM rendelet alapján kiállított új
tanúsítvány tudja igazolni, melynek alapját nem időszakos műszaki vizsgálatnak, hanem
tanúsításnak, műszaki vizsgálatnak kell képeznie:
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– a tanúsítványt a 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet előírása alapján állították ki és hatálya lejárt,
– a tanúsítvány meghosszabbítását nem ugyanaz a szervezet végzi, mint amely az eredeti
tanúsítványt kiállította,
– a tanúsítvány hatálya lejárt,
– a berendezés/eszköz tanúsítványa nem áll rendelkezésre.

A kijelölt szervezetnek a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 3. melléklet 1. a) pont aa)-aj) alpontja
szerinti tanúsítási eljárást kell lefolytatnia és műszaki vizsgálatot kell végeznie azzal,
hogy a tervezés, a gyártás és a kivitelezés esetében az akkoriban érvényben volt előírások kérhetők
számon. A kizárólag termékszabvány alapján végzett műszaki vizsgálat és lefolytatott tanúsítási
eljárás e célnak nem felel meg.
A kijelölt szervezet a megfelelő eredményű tanúsítási eljárás, műszaki vizsgálat után a saját nevében
új tanúsítványt állít ki.
A Kijelölő hatóság az ITM rendelet szerinti megfelelőségi tanúsítvány tartalmi követelményeit
a szakmai honlapján a Kijelölés rovatban a https://mkeh.gov.hu/megfeleloseg címen közzé tette.
A külföldön jogszerűen forgalomba hozott és a kölcsönös elismerés elve alapján elfogadott
berendezések esetében a tervezés, gyártás, kivitelezés követelményeit alapesetben nem kell külön
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vizsgálni (a kivételeket ld. az EU rendeletben ), viszont az üzemeltetés körülményeire vonatkozó
nemzeti előírásokat, így pl. az időszakos műszaki vizsgálatra vonatkozó és az adattáblával
kapcsolatos előírásokat alkalmazni szükséges.
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A terméktanúsításról szóló MSZ EN ISO/IEC 17065:2013 szabvány rendelkezik arról a helyzetről,
amikor egy tanúsító szervezet egy másik tanúsító szervezet által kiállított tanúsítvány
felhasználásával állít ki új tanúsítványt:
„7.4.5. A tanúsító szervezet csak olyan esetben támaszkodjon a tanúsítás kérelme előtt elvégzett
tanúsítással kapcsolatos értékelési eredményekre, ha felelősséget vállal az eredményéért,
és meggyőződik arról, hogy az a szervezet, amely az értékelést elvégezte, teljesíti a 6.2.2.
szakasz követelményeit, valamint a tanúsítási rendszer által előírt követelményeket.
Megjegyzés: Ez magában foglalhatja a tanúsító szervezetek közötti elismerési megállapodások
alapján végzett munkát.”
Ebben az esetben a tanúsítványt átvevő tanúsító bekéri az alaptanúsítást kiadó kijelölt szervezettől
a tanúsítási rend, a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 3. melléklet a) pont aa)-aj) alpontja szerint
elvégzett feladatok dokumentumát és a saját felelőssége mellett, a saját neve alatt kiadja
a meghosszabbított hatályú új megfelelőségi tanúsítványt.
Egy tanúsító szervezet csak abban az esetben használhat fel egy másik szervezet által kiállított
tanúsítványt, ha a tanúsítványt az ITM rendelet hatálya alatt állították ki és mindkét szervezet
az ITM rendelet szerint kijelölt szervezet.
Természetesen, ha meglévő eszköz esetében az ITM rendelet 8. § (1) bekezdés b), c) vagy d) pontja
szerinti eset áll elő (javítás, átalakítás, baleset, ismeretlen eredetű meghibásodás), akkor a tanúsítási
eljárást és a műszaki vizsgálatot a hatályos, releváns műszaki követelmények szerint kell
lefolytatni.
2. Mozgássérültek számára készített kültéri fitnesz eszközök
A rendelet hatálya alá tartoznak a kizárólag mozgássérültek által használt, állandóra telepített kültéri
fitneszeszközök, kondiparkok eszközei is, amennyiben nem kifejezetten rehabilitációs vagy egyéb
gyógyászati célt szolgálnak, hanem olyan sporteszközöknek minősülnek, melyek rendeltetési célja
az ITM rendelet 2. § 6. pontja szerinti különböző mozgás- és térélmények kipróbálása, gyakorlása.
A termékre vonatkozó szabvány hiányában az ITM rendelet 2. § 3. pontja szerint a műszaki
vizsgálatot a „szakmai értékítélet alapján értelmezett általános követelmények szerint” kell a kijelölt
szervezetnek elvégeznie.
3. A tanúsítvány visszavonása
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A 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése szerint, ha a kijelölt szervezet
a megfelelőségi tanúsítvány kiadását követően állapítja meg, hogy a tanúsított termék már nem elégíti
ki az előírt követelményeket, erről határidő közlésével értesíti az üzemeltetőt. Ha az üzemeltető
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a megadott határidőn belül nem teszi megfelelővé a terméket vagy a termék hibája nem orvosolható,
a kijelölt szervezet tanúsítvány hatályát korlátozza, felfüggeszti vagy a tanúsítványt visszavonja.
A 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés értelmében a kijelölt szervezetnek
nyolc napon belül tájékoztatnia kell a kijelölő hatóságot a tanúsítvány hatályának korlátozásáról,
felfüggesztéséről vagy a visszavonásáról.
4. Egyéb
A Kijelölő hatóság javasolja a kijelölt szervezetek számára, hogy az I. veszélyességi osztályba tartozó
berendezés, létesítmény tanúsítási eljárása alkalmával hívják fel az üzemeltetők figyelmét
az ITM rendelet 13. § (2) bekezdésében és a 16. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségek
betartására, amely szerint minden telepítést követően a telepített állapot ellenőrzését
az üzemeltetőnek kijelölt szervezettel kell elvégeztetnie, ha azt nemzeti szabvány előírja, valamint
az I. veszélyességi osztályba tartozó, szórakoztatási célú berendezést, létesítményt, ideiglenes
szerkezetet háromévenként szétszerelt állapotban, majd azt követően összeszerelt állapotban kell
bemutatni a kijelölt szervezetnek.

A vonatkozó előírások
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24/2020. (VII. 3.) ITM rendelet egyes szórakoztatási célú berendezések, létesítmények és
ideiglenes szerkezetek, valamint szórakozási célú sporteszközök biztonságosságáról
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365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és
kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi
és műszaki biztonsági hatóságokról
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7/2007. (I. 22.) GKM rendelet a mutatványos berendezések biztonságosságáról
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Az Európai Parlament és a Tanács 2019. március 19-i (EU) 2019/515 rendelete a valamely másik
tagállamban jogszerűen forgalmazott áruk kölcsönös elismeréséről és a 764/2008/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről
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MSZ EN ISO/IEC 17065:2013 Megfelelőségértékelés. Termékek, folyamatok és szolgáltatások
tanúsítását végző szervezetekre vonatkozó követelmények (ISO/IEC 17065:2012)
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315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint
a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól
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