
Az AGMI Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző ZRt  
Terméktanúsítási Szervezetének tájékoztatója  

a terméktanúsításhoz 
 

Az AGMI Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző ZRt (rövidített néven: AGMI ZRt)  
 Címe: 1211 Budapest, Központi út 24-26.  
 Postacíme: 1751 Pf. 114.  

 
Terméktanúsítási tevékenységünket a Gazdasági és Közlekedési Miniszter 78/2003. 
(XI. 27.) számú rendelete szerint, a Miniszter 072/2004 számú okirata alapján, kijelölt 
szervezetként végezzük.  
 
Terméktanúsítási Szervezetünk tevékenységi köre:  

- adott típusú játszótéri eszköz,  
- egyedi típusú játszótéri eszköz  

tanúsítása.  
 
Tevékenységünk minden természetes személy vagy jogi személyiség számára, 
korlátozás nélkül szabadon elérhető. 
 
A tanúsítási folyamat során minden esetben betartjuk a hatályos törvények, 
jogszabályok előírásait és ezen követelmények teljesítésétől egyetlen esetben sem 
tekintünk el.  
 
1. A tanúsítvány kérelmezése: 
A tanúsítási eljárást kérelmezheti a játszótéri eszköz gyártója, forgalmazója vagy 
üzemeltetője. 
 
2. A kérelem tartalmi követelményei: 

2.1. A gyártó, és az importáló vagy a forgalomba hozó neve, címe, telefon- és 
telefaxszáma, e-mail címe és egyéb azonosítási adatai (adószáma, 
cégjegyzékszáma stb.). 

2.2. A játszótéri eszköz megnevezése, típusa, cikkszáma vagy a gyártó által 
adott azonosító megjelölés, amely a játszótéri eszköz, illetve összeállítása 
egyedi azonosítására szolgál. 

2.3. Ajánlott korcsoport megjelölése. 
2.4. A játszótéri eszköz működésének leírása. 
2.5. A játszótéri eszközről készített fotók, rajzok. 
2.6. A játszótéri eszköz tervei: nézeti rajzok, összeállítási rajzok, metszetek, 

anyag- és alkatrész jegyzékek, anyagminőség, alkatrész és részegység 
rajzok, statikai számítások olyan részletességgel, hogy a játszótéri eszköz 
minden részlete ellenőrizhető, biztonságossága megállapítható legyen. 

2.7. A gyártásközi ellenőrzések és mindazon intézkedések ismertetése, 
amellyel a gyártó a termék megfelelőségét elősegítette. 

2.8. Telepítési előírások. Alapozási tervek, szerelési útmutató. 
2.9. Ellenőrzési és karbantartási útmutató, éves ellenőrzési útmutató. 
2.10. Szükség esetén a gyermekeket fenyegető veszélyekre vonatkozó 

figyelmeztetések. 
2.11. Annak a szabványnak a megjelölése, ha van ilyen, amelynek a termék 

megfelel. 
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3. A tanúsítási eljárás: 

A kérelmezővel létrejött szerződést követően az AGMI ZRt erre felhatalmazott 
munkatársai átvizsgálják a tanúsítandó játszótéri eszköz dokumentációját, majd ezt 
követően a vonatkozó szabványok szerint elvégzik a játszótéri eszköz vizsgálatát 
is. 

 
3.1. Az elvégzett vizsgálat eredményei alapján – ha a játszótéri eszköz az 

megfelel a rá vonatkozó szabványok követelményeinek – a 78/2003. 
(XI. 27.) GKM rendelet értelmében Típus Megfelelőségi Tanúsítványt 
állítunk ki. 

 
3.2. Amennyiben a vizsgálatok alapján a játszótéri eszköz nem megfelelő 

minősítést kap, abban az esetben hibajegyzéket állítunk össze. A hiba 
vagy hibák kijavítását követően a javítások elvégzését 
visszaellenőrizzük, majd ezt követően – megfelelőség esetén – 
kiállítjuk a Típus Megfelelőségi Tanúsítványt. 

 
3.3. Amennyiben a hibák kijavítása – azok jelzésétől számított – 30 napon 

belül nem történik meg a terméktanúsítási eljárást felfüggesztjük. 
 

3.4. A játszótéri eszköz vizsgálatának időpontját a Megrendelővel történő 
megállapodás alapján határozzuk meg. A helyszíni vizsgálat 
kezdésének feltétele az, hogy a játszótéri eszköz dokumentációja 
megfeleljen az előírásoknak. 

 
4. Tanúsítványaink érvényessége 5 év.  
 
5. A tanúsítvány fenntartása:  

Tanúsítványaink érvényességét a rendszeres ellenőrző felülvizsgálat erősíti meg, 
melynek során vizsgáljuk, hogy a tanúsítvány szerinti megfelelőség maradéktalanul 
ugyanúgy fennáll-e, mint a tanúsítvány kiállításakor.  
 
A felülvizsgálat fontos szempontja annak ellenőrzése, hogy a tanúsítvány 
tulajdonosa hogyan kezeli a panaszokat.  
 
Az ellenőrző felülvizsgálat költségeit a tanúsítvány tulajdonosa viseli.  

 
6. A tanúsítvány felfüggesztése, visszavonása:  

Ha a tervezett vagy szúrópróba szerű ellenőrző felülvizsgálat nem-megfelelőséget 
állapít meg, de a feltárt hibát 1 hónapon belül kijavítja a tanúsítvány tulajdonosa, a 
tanúsítás/tanúsítvány továbbra is fenntartható. Ellenkező esetben a tanúsítványt 
visszavonjuk.  
 
A visszavonást – a tanúsítvány tulajdonosának egyidejű értesítésével – 
nyilvánosságra hozzuk.  
 
Ha a hiba kijavítása objektív okból nem teljesült a vállalt határidőre – a hiba 
kijavításáig – a tanúsítványt felfüggesztjük.  
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Felfüggesztéskor a tanúsítvány tulajdonosát felszólítjuk, hogy a felfüggesztés 
időtartama alatt ne tegyen megtévesztő, félrevezető kijelentést a tanúsítványra 
vonatkozóan, továbbá a felfüggesztés bejelentése óta gyártott termékek esetében 
ne használja a tanúsítványt.  

 
Visszavonjuk a tanúsítványt akkor is, ha tudomásunkra jut, hogy:  
 a játszóeszköz – a későbbi használat során – balesetveszélyesnek bizonyult,  
 ha a tanúsítványt jogellenesen használták,  
 ha a jogtalan használat súlyos megtévesztésre alkalmas, esetleg szándékos 

megtévesztéssel párosult,  
 ha az ellenőrző felülvizsgálat a kérelmező hibájából hiúsult meg.  

 
Ha csalás gyanúja áll fenn a jogtalan használattal kapcsolatban, vagy ha a javításra 
történő felszólítást, illetve a tanúsítvány használatának tiltását nem veszi 
figyelembe a tanúsítvány tulajdonosa a Terméktanúsítási Szervezet megköveteli, 
hogy a tanúsított termék a továbbiakban ne kerüljön forgalmazásra, továbbá a 
feltételezhetően hibás tanúsított termék helyesbítő intézkedés alá kerüljön.  

 
7. A tanúsítás díja:  

A terméktanúsítási eljárás díja az AGMI ZRt Terméktanúsítási Szervezetének 
mindenkori éves díjszabása alapján történik.  
 
A díjat befolyásoló alapvető tényezők:  

 a játszóeszköz bonyolultsági foka,  
 egyedi vagy típusvizsgálatot igényel a kérelmező,  
 a vizsgálat helyszíne, távolsága.  

 
A díj kifizetése a tanúsítvány átadása előtt esedékes.  

 
8. A szerződő felek jogai és kötelezettségei:  

A tanúsítást kérelmező fellebbezést nyújthat be az AGMI ZRt Terméktanúsítási 
Szervezetének Igazgatótestületéhez a tanúsítvány felfüggesztésével, 
visszavonásával kapcsolatban.  
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