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MÁSZÓFAL KEZELŐ SZEMÉLYZET 
BIZTONSÁGTECHNIKAI ISMERETEI 

Mottó: 
”Kötéltechnika a magasban történő munkavégzés szolgálatában” 

 
Oktatási segédanyag 

Összeállította:  
• Gaál Péter 

Ipari alpintechnikai-, munkabiztonsági szakértő, oktató és vizsgabiztos 
Mászófal üzemeltető biztonságtechnikai oktató  

 
 

Oktatási segédanyagként való használata kizárólag a GPH ROPE Kft. oktatási 
tematikáján alapuló elméleti és gyakorlati tanfolyamával együtt használható! 
Nem helyettesíti a szakmai oktatók által tartott gyakorlati képzést. 
Az anyag felépítésében illeszkedik az oktatás tematikájához, így annak struktúrája 
egy kívülálló olvasó, érdeklődő számára nem feltétlenül egyértelmű. 

Anyag összeállításának lezárása: 2016. december 07. 
 

 

A szerző mindent megtett annak érdekében, hogy a könyvben található információk 
a kiadás időpontjában pontosak legyenek, de nem vállal felelőséget, az anyag 
használatából eredő bármilyen nemű sérülés, baleset miatt. 
 
Amennyiben kérdése, észrevétele, építő jellegű kritikája van anyagunkkal 
kapcsolatosan, úgy azt a gphropekft@gmail.com e-mail címre várjuk! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az összeállításban szereplő képek, ábrák, illusztrációk, azok tulajdonosainak 
engedélyével kerültek felhasználásra! 
 
Köszönetünket fejezzük ki ezért a PETZL, BEAL, SINGING ROCK, CAMP, LANEX-
TENDON, KONG, EDELRID, CLIMBING TECHNOLOGY cégeknek és azok 
képviseleteinek!  
 

 
 

 
 

 

Oktatási szemléletünk: 
„Mondd el nekem, és én hallom. Mutasd meg és látom.  

Hagyd, hogy csináljam és én megértem.” 
 

-  Konfuciusz - 
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„MÁSZÓFAL KEZELŐ” 
biztonságtechnikai képzés oktatási segédanyaga 

 Csak belső használatra! 
1. Bevezető 
 
Összeállításunkat elsődlegesen mászófalak, mászótornyok, mászófák, mászótermek 
üzemeltetőinek, üzemeltető személyzetének ajánljuk. Az anyag tartalmának, 
tematikájának nem feladata, hogy mászókat képezzen biztonságtechnikára. 
Szerencsére számos nagyon jó hazai irodalom található ebben a tárgykörben. 
Megközelítésében, szemléletében mégis hiánypótlónak szánjuk, hiszen ennek a 
tevékenységnek is rengeteg formája ismeretes a játszótéri mászófaltól, az 
ideiglenesen kitelepített mobil mászótornyokon át az aktív sportolásra alkalmas 
legigényesebb mászótermekig. 
 
Kialakulás 
A sziklamászás, mint tevékenység talán egyidős az emberiséggel, azonban 
sportággá csak az utóbbi évtizedekben vált. A sziklamászás egy szabadban űzhető 
sporttevékenység, ami azt vonja maga után, hogy többnyire napközben, tavasztól-
őszig, jó időben űzhető. A falmászást, mint tevékenységet valószínűleg 
sziklamászók találták ki, akik otthon, időjárástól, évszaktól és napszaktól függetlenül 
- kondíciójuk megőrzése céljából - sportolni szerettek volna. Kialakult tehát a 
falmászás, ami többnyire zárt térben, műfalon történő mászást jelent. 
 
A sziklamászás már komoly múltra tekintett vissza, mikor a sportmászás kiegészítő 
tevékenységéhez kitalálták ezt az edzési módot.  
A falmászás a sziklamászás mesterséges körülmények között űzhető formája. 
 
A falmászás jellegzetességei 
A falmászás műfalon történik, mely egy vas- vagy faszerkezetből épült vázra szerelt 
furnér- OSB- vagy rétegelt-lemezből álló faldarab, amelyben menettel ellátott 
lyukakba szerelt ún. fogások vannak elhelyezve. A fogások mérete, alakja és 
gyakorisága megkönnyíti, ill. megnehezíti a műfalon történő fel, le ill. oldalra jutást. A 
falmászással megszerezhető a sziklamászáshoz szükséges erőnlét és technikai 
tudás. A falmászás egyik előnye, hogy a mászás rizikó faktorát nagyságrendekkel 
lecsökkenti a sziklamászáshoz képest, ugyanis a műfalon történő mászás sokkal 
jobban kontrollálható, mint a természetben történő sporttevékenység, ezáltal 
biztonságosabb. 
 
A falmászás, mint versenysport 
A világ minden részén, így Magyarországon is a falmászás versenysporttá nőtte ki 
magát. Nemzeti kupákat, bajnokságokat, valamint nemzetközi versenyeket is 
rendeznek, többek között világbajnokságot is. A falmászás olimpiai sporttá történő 
minősítéséért is folynak törekvések. A mászósport több versenyágra bontható: 
 
Nehézségi mászás 
A mászó dinamikus kötél segítségével mászik, miközben a kötelet bizonyos 
távolságokban a falba szerelt nittekhez kapcsolja ún. köztesek (schling) 
használatával, ezzel önmagát biztosítja. Mászás során a földről biztosító ember 
segítségével történik a biztosítás. Ez az ún. elölmászás. A mászó feladata a műfalon 
kijelölt út kimászása, ill. minél tovább történő mászás, az idő másodlagos szempont. 
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Gyorsasági mászás 
A mászó ún. felső biztosítással mászik, feladata a műfalon történő feljutás minél 
rövidebb idő alatt. 
 
Boulder 
Biztosítás nélküli nehézségi mászás alacsony magasságokban. Az esetlegesen 
leeső mászót a földre helyezett vastag szivacsok védik meg a sérülésektől. A 
boulder mászás elve, az alacsony mászási magasság miatt a mászó nem eshet 
akkorát, ami miatt megsérülhetne. 
 
Mi az hogy boulder? 
A boulderezés biztonságos magasságban, kötél nélkül történő mászás. Jellegéből 
adódóan ennél a mászóstílusnál erős hangsúlyt kap a technika, az erő és a 
dinamizmus. 
A boulderezés elsősorban egyes mozdulatokra, vagy mozdulatsorokra fókuszál. A 
hagyományos mászásnál kevesebb erőkitartást és technikai ismeretet igényel, de az 
egyes mozdulatok nehézsége általánosságban meghaladja az ott megszokottat. A 
boulderezés egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Ennek egyik oka, hogy akár 
egyedül is, speciális felszerelés nélkül űzhető. Mindemellett társaságban 
meglehetősen szórakoztató időtöltés. 

 
Teremmászás a boulder teremben 

Hazánkban is mind nagyobb teret hódít a boulderezés. A teremmászás a 
sziklamászás beltéri változata, melyet a sport fanatikusai hoztak létre kiegészítő 
edzés gyanánt. A mászók a különböző dőlésszögű felületekre szerelt fogásokba, 
követ imitáló anyagokba kapaszkodva idézték meg a valódi sziklafal nyújtotta 
élményt. Kitűnő edzés volt ez otthonra vagy a csapadékos hideg időszakra. Az 
ötletben rejlő lehetőségek azonban hamar megindították a fejlődést. A teremmászás 
túlnőtt a téli edzőterem keretein. Megteremtette saját stílusát és mindenre elszánt 
rajongóbázisát. Sőt mind nagyobb számban vonzza azokat, akik egy teljes testet 
megmozgató izgalmas és biztonságos extrém sportot keresnek. 

A kezdés helyszínéül érdemes nagyobb fogásokkal ellátott, kis dőlésszögű falrészt 
(boulder) választani. Esésünket (ami elég gyakori) a vastag matrac fogja fel. A 
gyakorlottabb mászóktól sok hasznos mozdulat leshető el.  
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A mászásnál ugyanis nem a testi erőn van a hangsúly, hanem a megfelelő tudati 
hozzáállás kap fontos szerepet. Annál tökéletesebb a mászók mozgása, minél 
optimálisabban használja ki a fal adottságait. Higgyük ezt el még akkor is, ha az első 
fél óra után képtelenek vagyunk derékmagasság fölé emelni karjainkat. Ez az érzés 
egy másfél hónap (heti 2-3 alkalom) elteltével megváltozik. Hasznos tanácsok: a 
mászáshoz kényelmes, a szabad mozgást nem gátló sportruhát viseljünk, ha nem 
akarunk, vagy nem tudunk mászócipőt kölcsönözni egy a lábra jól illeszkedő, könnyű 
tornacipő is megteszi. A tevékenységre fordított idő és energia arányos lesz a 
sikerrel, persze sikernek tudható be az is, ha jó hangulatban némi fáradságérzésre 
teszünk szert. 
 
 

2. A „Mászófalak” (Mobil- és telepített mászótornyok, mászótermek) 
biztonságos működésének szabályzási rendszere 
  
2.1. Beruházói-, üzemeltetői feladatok 
 
A beruházónak, üzemeltetőnek legfontosabb feladata az egészséget nem 
veszélyeztető és biztonságos feltételeket megteremteni és mindenkor biztosítani azt 
a szolgáltatást igénybe vevők részére. Ezt szolgálja a „mászófalak” megfelelő 
biztonsági szabályzási rendszere. Kiemelt célként a biztonság megvalósítása 
érdekében a tevékenység azon részeit is szabályoztuk, melyekkel joghézag miatt 
nem foglalkoznak az állami szervek.  
 
2.2. Üzembe helyezési, üzemeltetési szabályzás 
 
2.2.1. A „mászófal” biztonságtechnikai kivitelezése 
 
Kivitelezés: 
A létesítmény kialakításában - az elvárható technikai színvonalnak megfelelően, 
statikai terhelési számítások – statikai, valamint a mászófalak üzembe helyezéséhez, 
üzemeltetéséhez kapcsolódó (MSZ EN 12572-1 Mesterséges mászófalak 1.; 2.; 3. 
rész szabványok és egyéb szakmai ajánlások, gyártói útmutatások) szabványi 
előírásokat érdemes figyelembe venni.  
 
• A létesítmény minden elemét szabványos, minősített anyagból, kötőelemből 

szükséges, összeállítani, építeni.  
• Önállóan telepített mászófal (kültéri) esetén villámvédelem kialakítása is indokolt 

lehet. 
• Esti világítás kiépítése esetén megfelelő minősítésű érintésvédelmi mérés 

elvégzését indokolhatja. 
• A megfelelő teherbírást (köztes- és felső biztosítási pontok), állékonyságot –

biztonsági tényezővel rászámolva- statikai számításokkal kell alátámasztani.  
• A kivitelezés biztonságtechnikai megvalósításába érdemes biztonságtechnikai 

szakirányú szakembert bevonni.  
• A kivitelezés biztonságtechnikai megvalósításába érdemes biztonságtechnikai 

szakirányú szakembert bevonni. Szabvány megfelelőségi vizsgálatot 
elvégeztetni. 
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• A minősítést valamely minősítő minőségügyi és biztonságtechnikai tanúsítványa 
igazolhatja. (ÉMI-TÜV SÜD Kft.)  

  
 
 
 
 
 
 

Biztosítás: 
Az üzemeltetés során az adottságokhoz igazítottan kell kiépíteni, kialakítani, a 
legkedvezőbb biztosítást.  
 
Felső biztosítás:  
 
A felső biztosítással történő mászás során a biztosítás elve, a zuhanás 
lehetőségének kizárása (minimális lehetőség) melletti, biztosítási módok 
megválasztása. A szolgáltatást igénybe vevő látogató testét nem érheti káros 
mértékű „megtartási rántás”. Az esés, zuhanás lehetőségének kizárása, valamint a 
minimális esési tényező szavatolhatja ennek a feltétlen követelménynek a 
teljesülését, melyet a megfelelő a pályakialakítás, biztosítókötél elhelyezés és 
leellenőrzés szavatolhat.  
 
Elölmászás köztes biztosítási pontok alkalmazásával:  
 
Az előmászás tevékenységekor olyan ideális biztosítási közöket szükséges 
kialakítani, hogy nagyobb esés esetén se sérüljön a mászó személy. A szolgáltatást 
igénybe vevő látogató testét ekkor sem érheti káros „megtartási rántás”.  
 
Boulder mászás:  
 
A boulder mászás során nem kötélbiztosítás, hanem védőszivacs alkalmazása 
garantálhatja a sérülés veszélyének minimális szintre csökkentését. Bizonyos 
esetekben szükség lehet segítőre, figyelő személyre, aki megfogja, tompítja a mászó 
esetteleges esését (spot). 
 
Felszerelés: 
 
A „sportmászó tevékenység” szabadidős sport tevékenységekor, annak biztosítása 
során szükséges speciális hegymászó, már bevált felszerelések rendszerként 
történő használata garantálhatja a megfelelő biztonságot. A rendszer minden 
elemének rendelkeznie szükséges minősítéssel, megfelelőségi nyilatkozattal, 
vizsgálatokkal, használati tájékoztatóval, melyek biztosítják a határterhelések 
biztonságos elviselését. Az UIAA - Union Internationale des Associations d'Alpinisme 
(Nemzetközi Hegymászó Szövetség) minősítésével látja el ezen eszközöket. Ilyen 
minősítés nélkül az EU területén nem használhatóak kalandparkos tevékenységhez 
ilyen eszköz. A felszerelések egy része, - az üzemeltető személyzet egyéni 
védőeszközei- ezen kívül még rendelkeznie kell EK megfelelőségi tanúsítvánnyal 
(CE és EN /egyéni védőeszközök használatához szükséges vizsgálatot igazoló 
számmal/) minősítéssel, magyar nyelvű megfelelőségi nyilatkozattal.   
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A mászófal üzemeltetésénél használt biztosító védőeszközökre, felszerelésekre 
vonatkozó szabványi előírások: 
• MSZ EN 565:2007 Angol nyelvű! Hegymászó felszerelések. Heveder. Biztonsági 

követelmények és vizsgálati módszerek  
• MSZ EN 566:2007 Angol nyelvű! Hegymászó felszerelések. Kötél- és hevedergyűrűk. 

Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek  
• MSZ EN 12277:2007 Angol nyelvű! Hegymászó felszerelések. Biztonsági 

testhevederzetek. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek  
• MSZ EN 12492:2001 Angol nyelvű! Hegymászó felszerelések. Hegymászósisak. 

Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek 
• MSZ EN 12492:2000/A1:2003 Angol nyelvű! Hegymászó felszerelések. 

Hegymászósisak. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek 
• MSZ EN 12275:2000 Hegymászó felszerelések. Karabinerek. Biztonsági követelmények 

és vizsgálati módszerek 
• MSZ EN 12278:2007 Angol nyelvű! Hegymászó felszerelések. Kötélcsigák. Biztonsági 

követelmények és vizsgálati módszerek 
• MSZ EN 362:2005 Angol nyelvű! Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás 

megelőzésére. Csatlakozók 
• MSZ EN 364 Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelőzésére. Vizsgálati 

módszerek 
• MSZ EN 365 Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelőzésére. A 

használatra és a megjelölésre vonatkozó utasítások általános előírásai 
• MSZ ISO 2307 Kötelek fizikai és mechanikai tulajdonságainak meghatározása 
• MSZ EN 365-2005 Felszerelés vizsgálata 
• ISO 1140 Kötelek. Poliamid. Előírások 
• EN 1891 Szemi-statikus kötelek 

 
 
Az előzőektől eltérő kialakítások esetén annak megfelelő biztonságát 
vizsgálattal szükséges igazolni!  
 
2.2.2. A „mászófal” üzembe helyezéséhez szükséges dokumentációk: 
 
1. Üzembe helyezési eljárásról, biztonságtechnikai szemléről, üzempróbáról készült 

jegyzőkönyv MSZ EN 12572-1 Mesterséges mászófalak 1.; 2.; 3. rész szabványok  
• MSZ EN 12572-1 Mesterséges mászófalak 1. rész: A biztosítási pontokkal ellátott 

ACS (mesterséges mászófal) biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei 
• MSZ EN 12572-2 Mesterséges mászófalak 2. rész: Sziklamászó falak biztonsági 

követelményei és vizsgálati módszerei 
• MSZ EN 12572-3 Mesterséges mászófalak 3. rész: A mászófalfogantyúk biztonsági 

követelményei és vizsgálati módszerei 
2. Védőeszközök belső juttatási rendje /Az üzemeltető személyzet esetén az 1993. évi 

XCIII. tv. alapján/ 
3. Statikai vizsgálat statikai igazoló számítások 
4. Figyelmeztető, tájékoztató jelölések, jelzések, ábrák 
5. Fémoszerkezet, rögzítési pontok esetén hegesztési varrat vizsgálat, igazolás   
6. Tervezői-, gyártói-, telepítői megfelelőségi nyilatkozatok,  
7. Szükség esetén érintésvédelmi-, villámvédelmi jegyzőkönyv,  
8. Szabványmegfelelőségi vizsgálat, falellenőrzés. Üzempróba és szabvány megfelelőségi 

vizsgálat és ezekről készült jegyzőkönyv 
9. A minősítést minősítő szervezet minőségügyi és biztonságtechnikai tanúsítványa is 

igazolhatja.  (ÉMI-TÜV SÜD Kft.)  
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Statikai ellenőrző számítások 
 
 

2.2.3. A „mászófal” biztonságtechnikai üzemeltetése: 
 

Az üzembe helyezést követő működtetés megfelelő szabályzás szerint történhet, 
melyben rögzíteni kell: 
• az egyes műszakos, időszakos felszerelés vizsgálatok, időszakos 

pályavizsgálatok rendjét, azok dokumentálását 
• a mászófal megfelelő üzemeltetésének, használatának biztonsági előírásait, 

szabályait (időjárás, létszám, vendégre vonatkozó elvárások, stb.) 
• a személyi feladat- és felelősség köröket 
• a felszerelések tisztítását, tárolását, használatból történő kivonását, esetleges 

leselejtezését 
• a leselejtezett felszerelések kicserélését, az új felszerelések beszerzését 
• mentésnél szükséges feladatokat, az egyes technikák alkalmazását 
• a vendégekre vonatkozó szabályokat 
• az üzemeltető személyzet tudásszintjét 
• az oktatáshoz, képzéshez szükséges tematikát 
• a képzés megtörténésének dokumentálását 

 

2.2.4. A „mászófal” üzemeltetéséhez szükséges   dokumentációk: 
 
1. Üzemeltetési dokumentumok: 
§ felszerelés nyilvántartási naplók 
§ magyar nyelvű használati utasítások 
§ időszakos felszerelés felülvizsgálati jegyzőkönyvek 
§ végzettséget igazoló bizonyítványok 
§ „Falmester” írásban történő kijelölése 

2. Üzemeltetési biztonságtechnikai szabályzat (belső szabályzási rendszer) 
3. „Üzemeltetési napló” + vizsgálati check it 
4. Kihelyezett - vendégekre, látogatókra vonatkozó – pályaszabályzat 
5. Felelősségvállalási nyilatkozat 
6. Mentési terv (szükség esetén) 
7. Az üzemeltetési személyzetre vonatkozó kockázatértékelés 
8. Falmester, Vezetőanimátor írásban történő kijelölése 
9. Faltanúsítvány érvényessége 
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2.3. Biztonságos üzemeltetéshez szükséges szakmai-, képzési színt, személyi 
feltételek. Üzemeltető személyzet képzése, oktatása: 
 
A biztonságos üzemeltetés kiemelkedően fontos feltétele a megfelelő szakmai 
felkészültség. Az üzemeltetéssel megbízott személyzet teljes körű, szakirányú, az 
üzemeltetéssel összefüggő elméleti és gyakorlati képzésben kell, hogy részesüljön.  
 
2.3.1. Személyi követelmények (ajánlás alapján) 
 
§ 18 életév betöltése 
§ min. középfokú iskolai végzettség 
§ ipari alpintechnikai és/vagy sziklamászó ill. barlangász tanfolyami végzettség 

(előny) 
§ érvényes, eredményes foglalkozás-egészségügyi orvosi alkalmassági vizsgálat 

igazolása 
§ „Mászófal” üzemeltető biztonságtechnikai, munkavédelmi oktatás  
§ „Mászófal kezelői” végzettség (TÜV) 

  
2.3.2. Az üzemeltetéshez szükséges feltételek 
 
• Magyar nyelvű megfelelőségi nyilatkozattal rendelkező egyéni védőeszközt, 

vagy UIAA minősítésű hegy-, sziklamászó felszerelést szabad csak használni az 
üzemeltetés során 

• „Falmestert” szükséges kijelölni. Amennyiben a vezető elhagyja a létesítményt, 
helyettest szükséges kijelölni írásban. 

• Megfelelően összeállított mentő eszközök, pályaüzemeltető felszerelések 
• Elsősegély eszközök 
• Segítséghívás lehetőségének biztosítása 

 

3. Felszerelés ismeret 
 
         3.1. Mászófal üzemeltetői felszerelések 
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3.2. Poliamid alapanyagú eszközöket károsító tényezők 
 
§ UV sugárzás, hősugárzás, mechanikai hatások, nedvesség, homok, vegyi 

anyagok (savak, lúgok), öregedési idő 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.3. Kötelek 
 
„Csak körszövött, úgynevezett mag 
köpeny konstrukciójú, poliamid vagy vele 
azonos alapanyagból készült kötelet 
szabad használni.” 
A kötelek fajtái nyúlási tulajdonságai alapján:  
- u.n. „statikus” kötél 2-3 % /felső biztosításos mászásnál használható/ 
- féldinamikus kötél (szemistatikus) 4-5 % / felső biztosításos mászásnál 

használható/ 
- dinamikus kötél 6-8 % /elölmászásnál alkalmazandó/ 

 
1-es esési tényezőnél nagyobb zuhanás veszélyével járó biztosításra csak 
dinamikus kötelet szabad használni biztosításra! 
 
3.4. Karabinerek 
 
Rögzítésre csak min. két egymástól független mozdulattal nyitható zárszerkezetű 
karabinert szabad használni! Minimális teherbírása legalább: 18 kN 
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Beülő csatszerkezete 
 

 
Zárszerkezet fajtái:  

 
o Csavaros A./ 
o Bajonettzáras B./ 
o Menetes C./                                                        A.           B.          C.           D. 
o Biztosító zárszerkezet nélküli D./ 

 
 

3.5. Biztosító, ereszkedő eszközök 
 
Fajtái pl.:  
 
§ Kong  

§ Petzl GRIGRI  
§ Petzl REVERSO 

§ CT  
 
 
3.6. Védősisakok 
 
• Kizárólag Y szíjjal ellátott védősisakot szabad használni. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.7. Beülő hevederek 
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3.8. TOP PAS automata biztosítási rendszer 
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3.9. Felső biztosítás alkalmazása 
 

GRIGRI használat  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az összeszedett 
kötelet ne tegyük 

magunk mögé, mert 
eresztésnél a futó 

kötél belénk 
akadhat! 

Nagy 
súlykülönbség 

esetén a biztosító 
embert rögzíteni 

kell fölrántás ellen! 

A mászófal alatt kavicságyat, vagy szivacsos (kemény) matracot érdemes kialakítani! 

A vendég eresztésénél különösen az utolsó métereknél kell „finoman” engedni a kötelet! 
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A biztosító kötél rögzítése a beülő hevederhez mászófal 
üzemeltetése során 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kötél megfelelő rögzítése a 
beülőhevederhez különösen 

fontos! 
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A mászófalnál alkalmazandó 

biztonsági szabályok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Társellenőrzés: (minden egyes mászás 
megkezdése előtt végezzük el!) Pl. 
• A beülő helyesen van felvéve és 

beállítva, és rögzítve?  
• Megfelelő a kötélrögzítés (pl. csomó, 

vagy 2 db karabiner egymással 
szemben)? 

• A biztosítóeszköz állapota, helyzete? 
• A karabiner zárszerkezete be van 

csavarva, zárt állapotú? 
• Van „végcsomó” a biztosítókötél 

másik végén? 

Társellenőrzés: (minden egyes mászás 
megkezdése előtt végezzük el!) Pl. 
• A beülő helyesen van felvéve és 

beállítva, és rögzítve?  
• Megfelelő a kötélrögzítés (pl. csomó, 

vagy 2 db karabiner egymással 
szemben)? 

• A biztosítóeszköz állapota, helyzete? 
• A karabiner zárszerkezete be van 

csavarva, zárt állapotú? 
• Van „végcsomó” a biztosítókötél 

másik végén? 

Társellenőrzés: (minden egyes mászás 
megkezdése előtt végezzük el!) Pl. 
• A beülő helyesen van felvéve és 

beállítva, és rögzítve?  
• Megfelelő a kötélrögzítés (pl. csomó, 

vagy 2 db karabiner egymással 
szemben)? 

• A biztosítóeszköz állapota, helyzete? 
• A karabiner zárszerkezete be van 

csavarva, zárt állapotú? 
• Van „végcsomó” a biztosítókötél másik 

végén? 

A biztosítókötél rögzítése a beülőbe: 
• A kötelet szabályosan megkötött 

„nyolcas” („perec”) csomóval közvetlenül 
a beülő teherviselő részéhez rögzítjük. 

• Felső biztosításos mászás esetén a 
beülő teherviselő részéhez két, 
egymással szemben elhelyezett, 
zárszerkezettel ellátott karabinerrel is 
rögzíthetjük a kötél végén szabályosan 
kialakított hurkot. 

 

Kisgyermek ne legyen a mászófal esési 
zónájában! 
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Elől mászás 
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Boulder mászás 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kis gyermekek ne legyenek a mászófal 
esési zónájában!  

Figyelem! 
• A mászás során és utána is egyértelmű 

legyen a kommunikáció!  
• Legyen szabad az érkezési zóna! 
• Az eresztő személy kellő, folyamatos 

odafigyeléssel, lassan engedje le társát! 

Kis gyermekek ne legyenek a mászófal 
esési zónájában!  



 
Mászófal kezelő személyzet biztonságtechnikai ismeretei 

18 

 

©Gaál Péter 

 
Biztosító eszköz használata 
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4. Felszerelés, eszköz információk 
 
4.1. Kötél  
 
Tisztítás, tárolás, ellenőrzés, leselejtezés: 
 
Vizuálisan és tapintással kell ellenőrizni a kötél teljes hosszában, hogy nem sérültek-
e a belső elemi szálai /a kötél megtörik/, sérülésmentes-e a külső köpeny /nem 
látszik-e ki a belső mag rész/, a végek el vannak-e dolgozva és nem régebbi-e 
(gyártótól függően) 5-10 évnél. Továbbá nem érte-e káros hőhatás, UV sugárzás, 
nem került-e oldószerrel, savval, lúggal kapcsolatba. Tárolás során ezektől a 
hatásoktól védve kell tárolni. Nagy nyomású vízzel, levegővel tisztítani tilos. Langyos 
vízben, finom sörtéjű kefével lehet mosni. /A Beal kötélgyártó cég szerint 
vászonzsákba téve, mosógépben kímélő programon, speciális mosószerrel lehet 
tisztítani. /Amennyiben a kötelek elérték az anyagára vonatkozó elöregedési időt, ki 
kell vonni a további      használatból. (A Beal cég saját köteleinek  élettartamára az 
alábbi megállapításokat tette:  

    
• mindennapi és intenzív használattal: 3-6 

hónap 
• hetenkénti egy-két alkalmi használattal: 

2-3 év 
• alkalmankénti használattal: max. 10 év) 

 
Ha a körszövet úgy sérült, hogy kilátszik a belső mag, vagy a belső szálak szakadtak 
meg - a kötél már nem ívelten hajlik, hanem megtörik- azonnal le kell selejtezni.  

4.2. Beülő testhevederzet  
 
Tisztítás, tárolás, ellenőrzés, leselejtezés: 
 
A szennyezett testhevederzet kíméletes mosószerrel max. 
30 oC-on, kézzel mosható. Tiszta vízzel való öblítés után jól 
szellőző helyiségben, direkt hő- és UV sugárzástól távol kell 
szárítani és tárolni (tárolási hőmérséklet: +5 oC - 25 oC.). A 
gyártástól számított 5-10 év után ki kell cserélni. Ellenőrizni 
kell szemrevételezéssel, hogy a heveder anyagán 
nincsenek-e vágások, szakadások, általános 
elhasználódásból eredő hibák, hő vagy vegyi anyag 
hatására utaló jelek. Nem sérült-e a varrás, a csatok a 
funkcióknak megfelelően működnek-e. 
 

A kötél kiszárítása: 
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 4.3. Varrott heveder, express 
 
Tisztítás, tárolás, ellenőrzés, leselejtezés:  

       
Vizuálisan és tapintással kell ellenőrizni a heveder, kötél teljes 
hosszában, hogy nem sérültek-e a belső elemi szálai /a heveder 
megtörik/, a végek el vannak-e dolgozva és nem régebbi-e 10 évnél. 
Továbbá nem érte-e káros hőhatás, UV sugárzás, nem került-e oldószerrel, savval, 
lúggal kapcsolatba. Tárolás során ezektől a hatásoktól védve kell tárolni. Nagy 
nyomáson tisztítani tilos. Langyos vízben, finom sörtéjű kefével lehet mosni. 
Amennyiben a hevederek elérték az anyagára vonatkozó elöregedési időt, ki kell 
vonni a további használatból.  
  
4.4. Karabiner, Mailon 
 
Tisztítás, tárolás, ellenőrzés, leselejtezés: 
  
A szennyezett karabiner tiszta vízben mosható, majd szárítható. 
(Szennyeződéstől függően, van amit oldószerrel szükséges kezelni, de ezt 
utána alaposan le kell mosni). A nyelv hajlatának rendszeres olajozása (pl. 
műszerolaj) elősegíti a jó működést. (WD40-nel ne kezeljük!) Ellenőrizni kell, hogy 
nem került-e érintkezésbe korrózív, agresszív anyaggal, nem deformálódott-e, nincs-
e rajta sérülés, a rögzítő menetes anya, vagy bajonettzár működik-e. Működési, 
működtetési próbával kell meggyőződni az alkalmazhatóságáról. A magasból ejtett 
karabinert -az esetleges hajszálrepedés veszélye miatt- a további használatból 
minden esetben ki kell vonni, le kell selejtezni. 
 
4.5. Védősisak  
 
Tisztítás, tárolás, ellenőrzés, leselejtezés: 
 
A védősisakot csak tiszta vízzel szabad mosni és szárítás után szellős, hűvös helyen 
kell tárolni. Nem érintkezhet oldószerekkel. Az UV sugárzástól, vegyi hatásoktól és 
az időjárás viszontagságaitól védve kell tárolni. Az előállítástól számított 10 évig őrzi 
meg tulajdonságait, ezt követően le kell cserélni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mászófal kezelő személyzet biztonságtechnikai ismeretei 

21 

 

©Gaál Péter 

 
 

 4.6. Biztosító eszközök  
 
Tisztítás, tárolás, ellenőrzés, leselejtezés: 
 
A szennyezett ereszkedő-, biztosító eszköz tiszta vízzel mosható, majd szárítható.             
(Szennyeződéstől függően, van amit oldószerrel szükséges kezelni, de ezt utána 
alaposan le kell mosni.)  Nem kerülhet érintkezésbe korróziv, agresszív anyaggal. A 
szerkezet, nyél, rugós zár állapotát, meghibásodás, sérülés, kikopás jeleit meg kell 
vizsgálni.  

Petzl RIG használata 
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4.7. Csigák  
 
Tisztítás, tárolás, ellenőrzés, leselejtezés:  
 
A szennyezett eszköz tiszta vízzel mosható, majd 
szárítható. Nem kerülhet érintkezésbe korrodáló, vagy agresszív anyagokkal.  
Meg kell vizsgálni sérülés, deformáció mentes-e, szennyeződés, kopás, anyaghiba 
nem látható-e rajta. Időnkénti olajozással működése javítható. 
 
4.8. Karbantartás 
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5. Zuhanás fizikája - eséstényező, 
megtartási rántás, szükséges eséstér 
 
5.1. Eséstényező 
 
0-1 közötti esési tényezőjű esés  

– „lágy” esésnek minősül 
 1-2 közötti esési tényezőjű esés  

– „kemény” esésnek minősül 
 1,75-2 közötti esési tényezőjű esés  

– „extrém” esési tényezőjű esés 
 
 

 

                           Esési magasság (esés nagysága) 
                                Kiengedett kötél hossza 

 

Minimális megtartási rántás  =  Maximális biztonság 
 
Az elölmászó biztosítása során fellépő fizikai erőhatások 
 
Az eséstényező és a megtartási rántás az esés két fontos fizikai jellemzője a 
sziklamászásban. E két jellemző megértéséhez fontos felidézni a fizika 
alaptörvényét: ha egy test esik, mozgási energiát halmoz fel. A sziklamászásban ez 
az energia a mászó eséséből ered és a biztosítóeszközök lánca, nevezetesen a 
kötél és a mászó teste nyeli azt el. 
 
Az elméleti eséstényező 
 
A sziklamászásnál az eséstényezőt sokszor 
használják az esés súlyosságának jellemzésére. 
Dinamikus kötéllel történő mászásnál értéke 0 és 
2 közé esik. 
 
A fenti esetekben az esés magassága azonos, a 
kiengedett kötél hossza az, ami változik. Minél 
nagyobb a rendelkezésre álló kötél hossza, 
annál többet nyel el az esési energiából.  

 
Eséstényező és megtartási rántás (elmélet)  
 
A valós eséstényező 
Az elméleti eséstényező kiszámításánál nem vesszük figyelembe a kötél súrlódását 
a köztesekben és a sziklán. Pedig ez a súrlódás csökkenti az esési energia 
továbbterjedését a kötél teljes hosszában. Valójában a kötélnek csak egy része fogja 
elnyelni az esési energiát, ezt nevezzük valós kötélhossznak. Ez felel meg tehát a 
valós eséstényezőnek.  
 

Eséstényező = 
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A valós eséstényező tehát nagyobb, mint az elméleti 
eséstényező. Könnyen belátható tehát, hogy a valós 
eséstényező igen gyorsan megnőhet, ha a mászó nem 
ügyel a kötél felfekvésének elkerülésére és a kötél 
vonalvezetésére. Az esés megtartásának pillanatában a 
mászóra ható erő, az ún. megtartási rántás ilyenkor sokkal 
nagyobb lesz. 
 
Az eséstényező önmagában nem elegendő az esés 
súlyosságának jellemzésére, mivel kizárólag a kötéllel függ 
össze. Helyesebb megvizsgálni a megtartási rántást, mivel 
ez az az erő, amely közvetlenül éri a mászót az esés 
során. 
 
A megtartási rántás 
Az esés energiájának elnyelésében más fontos paraméterek is szerepet játszanak: a 
biztosító személy mozgása, teste, a kötél megcsúszása az eszközben stb. Ezek a 
tényezők elsőrangú fontosságúak az esési energia elnyelésében. 
 
Fontos megkülönböztetni a gyakorlatban fellépő valós megtartási rántást a kötelek 
bevizsgálásánál az EN 892 szabvány laboratóriumi tesztjeinek eredményeként 
kapott értékektől. A valóságban egy egészkötél ezen szabvány szerinti 
bevizsgálásánál egy 80 kg tömegű merev test 1,77 tényezőjű esésekor fellépő 
maximális megtartási rántását mérik a talajhoz rögzített kötéllel. 
 
A gyakorlatban fellépő valós megtartási rántás összehasonlítása az EN 892 
szabvány tesztjein mért laboratóriumi értékekkel. 

 
A mászó tehát csaknem soha nem a kötélen megadott maximális megtartási rántást 
szenvedi el. Nem csupán a kötél felelős az esési energia elnyeléséért. Más 
paraméterek még jelentősebb szerepet játszanak, nevezetesen a biztosító személy 
teste és mozgása. 
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Eséstényező és megtartási rántás (gyakorlat) 
 
Az előzőleg ismertetett tényekből következik, hogy begyakorolhatók azok a helyes 
reflexek, melyek segítségével csökkenthető a mászót érő megtartási rántás. 
 
1. Az esés dinamikussá tétele 
Az esés dinamikussá tétele nem azonos azzal, hogy folyamatosan 3-4 m belógó 
kötelet hagyunk, mivel így társunk esésmagassága is lényegesen nagyobb, 
megállítása pedig brutális lesz! 
 
Az esés dinamikussá tételében nem a biztosítóeszköz, hanem a biztosító személy 
játsza a fő szerepet. A biztosító személynek meg kell próbálnia követni társa esését, 
hogy csillapítsa a rántást. Ennek technikája, hogy az esés megtartása előtti 
pillanatban, vagyis a kötél megfeszülésének pillanatában előre lép vagy felugrik egy 
kicsit. Fontos az időzítés, mivel túl korán vagy túl későn a mozdulat már nem segít, 
sőt akár árthat is. Ha a mászó nehezebb, mint a biztosító személy, az esés 
dinamikussá tétele könnyebb, hiszen elegendő hagyni, hogy a kötél elmozdítsa a 
biztosító személyt. Ügyeljen arra, hogy lábai mindig előre nézzenek, hogy jól 
érkezzen, és hogy a lelógó kötélszálat mindig szilárdan tartsa kézben a 
biztosítóeszköz alatt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az esés dinamikussá tétele tapasztalatot és gyakorlatot kíván. Mindenképpen 
gyakorolja a mozdulatot. 
 
2. A kötél húzásának megkönnyítése 
 
A. A biztosítópontban ébredő erő, csiga-effektus 
Az esés megtartásának pillanatában az utolsó beakasztott köztes biztosítópontot 
egyszerre éri a mászóra ható erő, vagyis a megtartási rántás és a biztosító személy 
által kifejtett erő (az erők kiegyenlítődésének törvénye). 
Ha az F megtartási rántás értéke 5 kN (a sziklamászásban ez igen súlyos esésnek 
számít), a kikötési pontra ható erő 1,6 F, vagyis 8 kN lesz. 
Az UIAA és a CE szabályok a kikötési pont szakítószilárdságára 25 kN-t írnak elő 
merőleges húzóerő esetén, így arra következtethetünk, hogy szilárd biztosítópont 
esetén van biztonsági ráhagyás, mielőtt az utolsó beakasztott pont eltörik. 
Kevésbé nagy szilárdságú biztosítópontok (pl. korrodált pontok, régi szögek, rosszul 
elhelyezett ékek vagy jégcsavarok) esetén azonban meg kell próbálni mérsékelni a 
biztosítópontot érő erőt, vagyis a megtartási rántást. 
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Az erők eloszlása esés esetén 
Számításba véve a köztesekben és a sziklán fellépő súrlódást, 
az erők a  
következőképpen oszlanak el: 
 

- megtartási rántás = F, 
- biztosítópontban ébredő erő = 1,6 F, 
- biztosító személynél ébredő erő = 2/3 F. 

 

Eséstényező és megtartási rántás 
(gyakorlat) 
 
B. A kötél helyes vezetése 
A kötél húzásának megkönnyítésével az 
esés energiájának elnyelését a kötél 
teljes hosszán oszthatjuk el, így 
minimalizálható a mászót érő megtartási 
rántás. Ehhez használhatunk 
meghosszabbított közteseket és/vagy 
két kötélszál esetén külön akaszthatjuk a 
kötélszálakat. 
 
6. Csomóismeret 
 
6.1. Általános tudnivalók a csomókról  
Az ipari alpintechnikában, kötéltechnikában igen fontosak a kötélen használt 
csomók, mivel például ezek segítségével rögzítjük a kötelet vagy magunkat a fix 
pontokhoz, illetve mozgatjuk a tárgyakat.   
Érdemesebb inkább kevesebb csomót használni, de azok megkötését megfelelően 
szükséges elsajátítani és alkalmazni. Az alapcsomókat mindig – gyorsan és 
biztonságosan – készségszinten kell tudni megkötni és használni. 
Alapszabály, hogy a csomó megkötése után el kell rendezni az egyes szálakat úgy, 
hogy a párhuzamosan futó részei ne csavarodjanak egymáson. A rendezett csomó 
nem csak szebb, de többet tart és terhelés után könnyebben is bontható. A már 
megkötött és elrendezett csomót húzzuk feszesre, így nehezebben oldódik ki 
magától. A végén használjunk biztosító csomót!  
Minden csomó gyengíti – 20-40%-kal - a kötelet. / A kötél különösebb teherbírás 
csökkenés nélkül megtörhető olyan ívben, melynek sugara nagyobb a kötél 
sugarának kétszeresénél. Vagyis azoknak a csomóknak, melyekben nagy az ívek 
sugara, nagyobb a teherbírásuk. A szétfeszített csomók a kis törési sugár miatt 
kevesebbet bírnak. /  
A csomóból kilógó kötélvégre vonatkozó Ipari Alpintechnikai Biztonsági Szabályzat 
szerint „Csomózás esetén, a szabadon maradó rész minimális hossza cm-ben 
egyezzen meg a kötél mm-ben mért átmérőjével”. A gyakorlatban ez azt jelenti – 
mivel ipari alpintechnikában csak 10-11 mm átmérőjű, úgynevezett egész kötelet 
használunk -, hogy ennek hossza min. 10 cm-nek kell lennie. / Azonban ennek a két-
, háromszorosa – 20-30 cm - az inkább ajánlatos /  
Használat során rendszeresen ellenőrizzük a csomó állapotát! / Nem csúszott e szét, 
nem fekszik e fel éles felületen, stb. / 
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6.2. Középcsomó vagy Hurokcsomó 
Egyszerűen és gyorsan megköthető, kötélgyűrűk végtelenítésére használják. Ha a 
csomóból nem lóg ki megfelelően hosszú kötélvég, könnyen „magától” is kibomolhat. 
Megköthető a kötél közepén is. Nagy hátránya, hogy kis terhelés után is nehezen 
oldható! Ezért ritkán használjuk, mivel más csomóval helyettesíthető. 
 
6.3. Biztosító csomó 
Magában csak Végcsomóként alkalmazzuk. Egyébként a már megkötött csomókhoz 
használjuk biztosító / segéd / csomóként, hogy az ne tudjon szétcsúszni, vagy 
kioldódni. 
 
 

                                
 
 
 
6.4 Pereccsomó vagy Nyolcas csomó 
 

Kötélvég rögzítéséhez vagy testhevederzetbe való bekötéséhez, kötélre fülek 
készítéséhez, kötélgyűrű végtelenítéséhez használjuk. Nagy teherbírású és terhelés 
után is viszonylag könnyen oldható. A kötél karabinerbe való rögzítéséhez a 
legalkalmasabb csomó. 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

Pereccsomó duplán kötve 
      Pereccsomó vagy nyolcas csomó 

 
 
 
 
 
 
 

 

Hurokcsomó Biztosító csomó 
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Pereccsomó „befűzése” hevederbe 
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6.5. Kötél összeszedésének és összekötésének fajtái 
A kötél összeszedésekor figyelembe kell venni, hogy az adott tevékenységhez 
éppen melyik a legmegfelelőbb mód. 
Praktikusan a hátunkra rögzítve („Alpesi technika”) vagy a vállunkon átvetve 
(hagyományos módon) szállítható. 
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7. Felülvizsgálatok  
 
7.1. A sodronykötelek, kábelek 
 
Gyártás 
- Több (7, 19, 36, 61…), azonos átmérőjű és alapanyagú szál egy központi szál körüli 

sodratát nevezzük PÁSZMÁnak. 
- Több pászma egy központi kábellélek körüli sodratát nevezzük sodronykötélnek, vagy 

kábelnek. 
A kábellélek készülhetnek: 
- fémből (a lélek ekkor egy további pászma) è a kábel merev 
- természetes textíliából (kenderből), amely a kenőanyagot is tartalmazza 

è a kábel rugalmas 
- szintetikus textíliából (nejlonból) è a kábel rugalmas 

 A kábelek típusai 
A kábel pászmái a sodrási irány szerint kétfélék lehetnek:  
balsodratúak „S” vagy jobbsodratúak „Z” (példák alább) 
Az egyes szálak és pászmák sodrási irányának vagy számának változtatásával különböző 
típusú kábeleket kapunk. 
A kábelek hátrányai: 
- Rozsdásodhatnak (kivéve a speciális kábeleket). 
- Nehéz szemrevétellel ellenőrizni az állapotukat. 
- Rosszul viselik az éleket, hajlítást, összenyomást (kábeles emelőszerkezetek helyes 

használata előfeltétel). 
- Kábelre csomót kötni tilos! 
- Az acélkábelek kezelésekor kesztyűt kell viselni. 

A kábelek karbantartása (alkalomszerű használat esetén): 
- Használat után a kábelt szép rendben vissza kell tekerni a dobra. 
- Ha szükséges, a kábelt kefével át kell súrolni. 
- A következő használatbavételt megelőzően a kábelt esetleg meg kell kenni. 
- A kábelt a sodrásának megfelelő irányban kell leszedni és felrakni. 

A kábelek leselejtezése: 
Le kell selejtezni az acélkábelt amennyiben: 
- jelentős mértékben: a „d” (névleges átmérő) 20%-ában össze van nyomódva. 
- jelentősen deformálódott (ki van hasasodva, meg van tekeredve) 
- a kábellélek elszakadt 
- a szálak meg vannak szakadva (a látható szálak 20%-a el van szakadva két sodratnyi 

hosszon vagy a „d” háromszoros értékének megfelelő szakaszon 4 szakadt szál van) 
- a kábel el van rozsdásodva 
- a kábel összedolgozása vagy egy karmantyúja sérült 
- a kábel hegyes szögű éleken való használata után a pászmák szabálytalanul állnak 
- a rossz kezelés jelei mutatkoznak 

Ezek az ajánlások minden egyes különálló sodronykötélszakaszra és a drótköteles 
teheremelő szerkezetekre vonatkoznak. 
A sodronykötelek teherbírása: 
A kereskedők által forgalomba hozott sodronyköteleken jelezve van a szakítószilárdság. Az 
eladó a kábelhez minőségi igazolást is mellékel. 
Amennyiben a kábel teherbírása nem ismert, az érték az alábbi közelítő formulával 
becsülhető: 

HASZNÁLATI TERHELÉS = átmérő2 (mm) x 8 
 

Ennek alapján egy 10 mm átmérőjű kábelnél az érték: 800 daN (Kg) 
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(MSZ 9745-3:1979) 
Hullámosság 

 
Szabálytalan kötélvezetés vagy a rugalmasság 
elvesztése gyors elhasználódást okoz. Ha a 
deformáció mértéke x=1/3d , vagy ha a deformáció a 
kötél működése szempontjából kedvezőtlen helyen 
van, (pl. a kulacsszerkezet leggyakoribb pozíciójánál 
a terelőkorongok közelében ) a kötelet le kell 
cserélni. 

A kötél kikosarasodása 

 
A külső pászmarétegek meglazulnak, vagy a külső 
pászmarétegek hosszabbak, mint a belső 
pászmarétegek , kosarasodás áll elő. 
Leggyakrabban acélbetétes köteleknél fordul elő 

Elemi szál hurokképződése 

 
Az egyes elemi szálak, vagy elemi szál 
csoportok kigyűrődtek a koronggal ellentétes 
oldalon, és hurok formában jelennek meg. 

Elemi szálak, vagy a pászmák fellazulása 

 
Az egyes elemi szálak, illetve pászmák az ábra 
szerint fellazulhatnak 

A kötél helyi megvastagodása 

 
A kötél bármely szakaszán előfordulhat 
megvastagodás, vagy betétkitüremkedés 

Kötélkeresztmetszet változás 

 
A kötélen helyi kötélkeresztmetszet (külső  
kötélátmérő) csökkenés alakulhat ki, általában 
a belső, kenőanyaggal átitatott kenderbetét 
elszakadásának a következménye 

A kötél laposodása  

 
Összenyomódás, helyi ütés, dobra való hibás 
tekercselés, terelőkorongból való kiugrás vagy  
beszorulás miatt jöhet létre. 

Hurokforma képződés 

 
Ha a hurokképződést nem szüntetjük meg, 
hanem a kötelet terhelésnek vetjük alá, a hurok 
maradandóvá válik. 

 

Kötélmegtörés  
Ha a kötél éles peremmel érintkezik az ábra 
szerinti káros deformációt szenvedi el. 
A deformáció megakadályozása céljából 
élvédő, vagy párnafa használata 
elengedhetetlen 

FIGYELEM! -10˚C alatt a sodronykötél merevvé válik és teherbírásának akár 50%-át 
is elveszítheti 
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7.2. A Petzl egyéni védőfelszerelések élettartama, felülvizsgálata 
 
Gyártói állásfoglalás 
  
Az előállítástól számított 10 év a Petzl egyéni védőfelszerelések élettartama. 
Különbséget kell azonban tenni a használat és a raktározás időtartama között.  
Az egyéni védőfelszerelések élettartama függ a használat módjától, intenzitásától és 
gyakoriságától valamint a környezeti hatásoktól. 
Az élettartam egyes speciális esetekben, az eszköz károsodása esetén akár 
egyetlen használatra is korlátozódhat. 
Bizonyos környezeti tényezők szintén hátrányosan befolyásolják a termékek 
élettartamát, ilyenek a só, homok, hó, nedvesség, UV sugárzás, közvetlen hőhatás, 
mechanikai hatások, vegyi anyagok stb. (a felsorolás nem teljes). 
Varrott hevederek, összekötőelemek és energiaelnyelők esetében érzékenységükből 
adódóan a következő élettartammal számolhatunk: intenzív használat esetén 6 
hónap, normál használat esetén 12 hónap, alkalmankénti használat esetén pedig 
legfeljebb 10 év. 
A Petzl javasolja az egyéni védőfelszerelések 3 havonta szakképzett és hozzáértő 
személy által elvégzett rendszeres és alapos felülvizsgálatát. (Az időszakos 
felülvizsgálat szaktevékenység, melyet kizárólag olyan minimum középfokú 
munkavédelmi végzettséggel rendelkező személy végezhet, aki képviselő által 
történő felhatalmazással is rendelkezik.) 
Ha a felülvizsgálat során nem derül fény hibára, az eszköz további 3 hónapon 
keresztül használható. 
 

Felülvizsgálat = biztonság! 
 

Ha egy eszközön az elhasználódás jelei látszanak, azonnal le kell selejtezni. A 
maximális biztonság érdekében 3 fokozatú felülvizsgálatot ajánlunk: 
1. Minden egyes használat előtt és után szemrevételezze a felszerelést.  
2. Az eszközöket és egymáshoz kapcsolódásukat a használat során folyamatosan 

figyelni kell.  
3. Alapos szakértői vizsgálatot kb. 6 havonta, ill. 1 évente kell tartani, és annak 

eredményét jegyzőkönyvben kell dokumentálni. Az időszakos felülvizsgálat 
eredményétől függően a termék tovább használható vagy le kell selejtezni. 10 év 
elteltével az eszközök rendszerint már technikailag is elavulnak, ezért 
leselejtezésük kifogástalan állapot esetén is ajánlott.  

A Petzl által meghatározott új élettartam mind az új, mind a régebben gyártott Petzl 
termékekre érvényes. 
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7.3. Kantár, karabiner, kötél, drótkötél, stb. vizsgálat: 
 
 A vizsgálat kétféle módon történhet: 
 
1. Szemrevételezéssel  
A szemrevételezendő pontok különböznek a fém- illetve textiltermékeknél; a beülők 
és sisakok textil és fém alkatrészeit a következőekben részletezett szempontok 
figyelembevételével kell szemrevételezni. 
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2. Tapintással 

Egyes hibákat leginkább tapintással vehetünk észre; különösen igaz ez a kötelek, 
hevederek esetében. Ezek felülvizsgálatánál szintén be kell tartani a gyártó 
használati utasítását. 
A felülvizsgálat során észrevehetők a meghibásodásra utaló jelek. Az eszköz 
összehasonlítása egy másikkal jó módja az apró deformációk észrevételének. 
A hibáknak rengeteg jele lehet, melyeket felsorolni képtelenség lenne. Ide tartozik 
többek között a kötél köpenyének merevsége, a karabiner nyelvének súrlódása, egy 
eloxált felület színének elváltozása stb. 
A felhasználó beszámolója is utalhat az eszköz meghibásodására, pl. ha az eszköz 
megcsúszik a kötélen vagy más működési hibáról számol be. A Petzl és a Beal által 
javasolt ellenőrzések listája valamennyi termék felülvizsgálatához ideális 
kiindulópont. (lásd. 35. old.) 
Az egyéni védőfelszerelés ellenőrzésének célja annak megállapítása, hogy a 
felszerelés alkalmas-e a további használatra. Az adott eszköz használaton kívül 
helyezése nehéz döntés lehet. Ha egy kötél annyira elhasználódott, hogy kilátszik a 
magszerkezete, a dolog egyszerű, de az eszközök leselejtezésére olykor több okból 
is szükség lehet. Nehéz kérdés lehet a karabiner kopása is. 
Egyes hibák súlyosabb következményekkel járnak, mint mások; a leghelyesebb, ha 
a felülvizsgáló a saját jegyzeteit használja. Szintén figyelembe kell venni egy eszköz 
meghibásodásának lehetséges hatásait a többi eszközre még akkor is, ha maga az 
eszköz nem szorul leselejtezésre. Kockázat egy éles peremű kopás egy karabineren 
könnyen károsíthatja a belehelyezett kötelet vagy hevedert. 
Az eszköz kora szintén hatással lehet a döntéshozatalra. A felülvizsgálat eredménye 
nem feltétlenül „megfelelő” vagy „selejt”.  Vagyis a kérdéskör a gyakorlatban koránt 
sem fehér-fekete (száos árnyalat létezik még). 
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Felszerelések vizsgálata, leselejtezése 

 
 
 

 

Fontos! Az egyes felszerelés sérülésekből sokszor vissza lehet 
következtetni a hibás pályakialakításokra! 
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Petzl felszerelésekhez ajánlott nyilvántartási lapok elérhetősége: 

http://www.granit.co.hu/letoltesek/tipus/nyilvantartolapok 
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Védősisak 
A felszerelés történetének felülvizsgálata: 
Az egyéni védőeszközök ellenőrzésének eredményei fenntartással kezelve 
segítenek eldönteni, hogy az ellenőrzött eszköz beletartozik-e az alábbi felsorolás 
kategóriáinak egyikébe és igényel-e azonnali leselejtezést:  
- Az eszközt a gyártó szakszervizén kívül módosították. 
- Az eszköz nagy esést szenvedett el vagy tartott meg. 
- A felszerelést -30 °C alatti vagy + 50 °C feletti hőmérsékleten használták. 
- A felszerelés gyártó által meghatározott élettartama lejárt. 
Az ellenőrző személy kizár minden felelősséget, ha a felhasználó őt a termék 
élettörténetével kapcsolatosan hiányosan vagy pontatlanul tájékoztatja. 
A biztonsági elemek szemrevételezése: 

• A héj külsejének állapota (kopás, repedések, karcolások, égés, vegyi 
anyagok nyomai, egyéb) 

• A héj belsejének állapota (kopás, repedések, karcolások, égés, vegyi 
anyagok nyomai, egyéb) 

• A fejpánt, hevederek, varratok, párnázott részek, záró csatok állapota 
• A fejpánt rögzítő elemeinek (klipszek, szegecsek, egyéb rögzítési pontok) 

állapota  
Kényelmi elemek ellenőrzése: 

• Fejpánt párnázásának állapota 
• Fejlámpa tartó kampók állapota 

Működőképesség vizsgálata: 
• A homlokpánt állítórendszerének működőképessége 
• A homlokpánt magasságát állítórendszer működőképessége 
• Az állheveder csatjának nyitása, zárása 

Selejtezendés okai lehetnek: 
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Biztosító kötél 
A felszerelés történetének felülvizsgálata: 

Az egyéni védőeszközök ellenőrzésének eredményei fenntartással kezelve 
segítenek eldönteni, hogy az ellenőrzött eszköz beletartozik-e az alábbi felsorolás 
kategóriáinak egyikébe és igényel-e azonnali leselejtezést:  
- Az eszközt a gyártó szakszervizén kívül módosították. 
- Az eszköz nagy esést szenvedett el vagy tartott meg. 
- A terméket -40 °C alatti vagy + 80 °C feletti hőmérsékleten használták. 
- A termék gyártó által meghatározott élettartama lejárt. 
Az ellenőrző személy kizár minden felelősséget, ha a felhasználó őt a termék 
élettörténetével kapcsolatosan hiányosan vagy pontatlanul tájékoztatja. 
A biztonsági elemek szemrevételezése: 
•  Köpeny állapota (vágás, elhasználódás, durva felület, bolyhosodás, sérv, 

égés, veszélyes vegyi anyagok nyomai) 
• A mag ellenőrzése tapintás útján (kemény vagy puha pontok, látható mag) 
• Varrott kötélvégek állapota (szakadt, bolyhos, laza, kopott szálak) 
• Csomók állapota (forma, elhasználódás) 

Egyéb részek felülvizsgálata: 
• Védőelemek állapota (varrott kötélvég vagy csomók védőburkolata) 
• Mindkét kötélvégen meglévő jelölések 
• A hosszúság ellenőrzése 

Selejtezendés okai lehetnek: 
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Kikötési ponthoz használt hevedergyűrű 
Az eszköz történetének felülvizsgálata: 

Az egyéni védőeszközök ellenőrzésének eredményei fenntartással kezelve 
segítenek eldönteni, hogy az ellenőrzött eszköz beletartozik-e az alábbi felsorolás 
kategóriáinak egyikébe és igényel-e azonnali leselejtezést:  
- Az eszközt a gyártó szakszervizén kívül módosították. 
- Az eszköz nagy esést szenvedett el vagy tartott meg. 
- A felszerelés -40 °C alatti vagy + 80 °C feletti hőmérsékleten használták. 
- A felszerelés gyártó által meghatározott élettartama lejárt. 
Az ellenőrző személy kizár minden felelősséget, ha a felhasználó őt a termék 
élettörténetével kapcsolatosan hiányosan vagy pontatlanul tájékoztatja. 
A biztonsági elemek szemrevételezése: 
• Hevederek állapota (kopás, elhasználódás, égés) 
• Varratok állapota (szakadt, laza, kopott szálak) 
• Fém alkatrészek állapota (deformáció, karcolások, repedések, korrózió) 
• Állítócsatok állapota (deformációk, karcolások, repedések, kopás, korrózió) 
• Védőelemek ellenőrzése 
• Védőburkolatok, csőhevederek, stringek stb. állapota 
• A kompatibilitás ellenőrzése  

Működőképesség vizsgálata: 
• Méretek állíthatósága 

Selejtezendés okai lehetnek: 
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 Biztosítási pontként használt drótkötél 
A felszerelés történetének felülvizsgálata: 

Az egyéni védőeszközök ellenőrzésének eredményei fenntartással kezelve 
segítenek eldönteni, hogy az ellenőrzött eszköz beletartozik-e az alábbi felsorolás 
kategóriáinak egyikébe és igényel-e azonnali leselejtezést:  
- Az eszközt a gyártó szakszervizén kívül módosították. 
- Az eszköz nagy esést szenvedett el vagy tartott meg. 
- A terméket -20 °C alatti vagy + 60 °C feletti hőmérsékleten használták. Az 
ellenőrző személy kizár minden felelősséget, ha a felhasználó őt a termék 
élettörténetével kapcsolatosan hiányosan vagy pontatlanul tájékoztatja. 
A biztonsági elemek szemrevételezése: 
•  Záró gyűrű állapota (repedés, elhasználódás, karcolás, kábel megcsúszása) 
• Szemek állapota (laza, deformált) 
• Drótkötél állapota (deformáció, szakadt szálak, elhasználódás, korrózió) 

Selejtezendés okai lehetnek: 
 

 
 
 



 
Mászófal kezelő személyzet biztonságtechnikai ismeretei 

43 

 

©Gaál Péter 

 
 

Biztosító-, és ereszkedő eszköz 
Az eszköz történetének felülvizsgálata: 

Az egyéni védőeszközök ellenőrzésének eredményei fenntartással kezelve 
segítenek eldönteni, hogy az ellenőrzött eszköz beletartozik-e az alábbi felsorolás 
kategóriáinak egyikébe és igényel-e azonnali leselejtezést:  
- Az eszközt a gyártó szakszervizén kívül módosították. 
- Az eszköz nagy esést szenvedett el vagy tartott meg. 
- A felszereléseket -40 °C alatti vagy + 80 °C feletti hőmérsékleten használták. 
- A felszerelés gyártó által meghatározott élettartama lejárt. 
Az ellenőrző személy kizár minden felelősséget, ha a felhasználó őt a termék 
élettörténetével kapcsolatosan hiányosan vagy pontatlanul tájékoztatja. 
A biztonsági elemek szemrevételezése: 
• Fix és nyitható oldalrészek állapota (elhasználódás, korrózió, karcolások, 

deformáció, repedések) 
• Súrlódó elemek (szorítónyelv) állapota: elhasználódás, korrózió, karcolások, 

deformációk, repedések 
• Kar állapota (törött, karcos, repedt, elhasználódott) 
• Záróelemek állapota (szegecsek, zárógyűrű) 

Működőképesség vizsgálata: 
• A szorítónyelv rugójának állapota – a megfelelő mértékű súrlódás 
• A kar rugójának működése 
• A nyitható oldalrész nyílásának és zárásának működése 
• Működőképesség vizsgálata kötélen 

Selejtezendés okai lehetnek: 
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 Összekötő elemek – karabinerek, zárkapcsok, kampók 
A termék történetének felülvizsgálata: 

Az egyéni védőeszközök ellenőrzésének eredményei fenntartással kezelve 
segítenek eldönteni, hogy az ellenőrzött eszköz beletartozik-e az alábbi felsorolás 
kategóriáinak egyikébe és igényel-e azonnali leselejtezést:  
- Az eszközt a gyártó szakszervizén kívül módosították. 
- Az eszköz nagy esést szenvedett el vagy tartott meg. 
Az ellenőrző személy kizár minden felelősséget, ha a felhasználó őt a termék 
élettörténetével kapcsolatosan hiányosan vagy pontatlanul tájékoztatja.  
A biztonsági elemek szemrevételezése: 
• Test állapota (repedések, karcolások, deformációk, elhasználódás, korrózió)  
• A karabiner testének és belső ívének állapota, a zárónyelv, szegecs és 

zárógyűrű állapota (repedések, karcolások, deformációk, elhasználódás, 
korrózió) 

Működőképesség vizsgálata: 
• A zárónyelv működőképességének vizsgálata (előzőleg tisztítás és olajozás) 
• Jó záródás (nyelv / test) 
• A nyelv rugójának, csuklórésznek és a zárórendszer működőképessége  

Selejtezendés okai lehetnek: 
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  Heveder kantár 
A termék történetének felülvizsgálata: 

Az egyéni védőeszközök ellenőrzésének eredményei fenntartással kezelve 
segítenek eldönteni, hogy az ellenőrzött eszköz beletartozik-e az alábbi felsorolás 
kategóriáinak egyikébe és igényel-e azonnali leselejtezést:  
- Az eszközt a gyártó szakszervizén kívül módosították. 
- Az eszköz nagy esést szenvedett el vagy tartott meg. 
- A terméket -40 °C alatti vagy + 80 °C feletti hőmérsékleten használták.  
- A termék gyártó által meghatározott élettartama lejárt. 
Az ellenőrző személy kizár minden felelősséget, ha a felhasználó őt a termék 
élettörténetével kapcsolatosan hiányosan vagy pontatlanul tájékoztatja.  
A biztonsági elemek szemrevételezése: 
• Kötél vagy heveder állapota (kopás, elhasználódás, égés) 
• Varratok állapota (szakadt, kibolyhosodott, laza, kopott szálak) 
• Oldalrészek állapota (deformált, karcos, repedések, elhasznált, korrodált)  
• Súrlódó elemek állapota: szorítónyelv / fékpofa 
• Záróelemek állapota (szegecs, zárógyűrű csavarja) 
• Nyitható oldalrész szabad elmozdulása 

Kényelmi elemek ellenőrzése: 
• Védőelemek állapota (string, varratok és kötél védőburkolata) 

Működőképesség vizsgálata: 
• A hosszúság állíthatósága 
• Az összekötőelem működőképessége 

Selejtezendés okai lehetnek: 
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  Beülő hevederzet 
A termék történetének felülvizsgálata: 

Az egyéni védőeszközök ellenőrzésének eredményei fenntartással kezelve 
segítenek eldönteni, hogy az ellenőrzött eszköz beletartozik-e az alábbi felsorolás 
kategóriáinak egyikébe és igényel-e azonnali leselejtezést:  
- Az eszközt a gyártó szakszervizén kívül módosították. 
- Az eszköz nagy esést szenvedett el vagy tartott meg. 
- A terméket -40 °C alatti vagy + 80 °C feletti hőmérsékleten használták. 
- A termék gyártó által meghatározott élettartama lejárt. 
Az ellenőrző személy kizár minden felelősséget, ha a felhasználó őt a termék 
élettörténetével kapcsolatosan hiányosan vagy pontatlanul tájékoztatja. 
A biztonsági elemek szemrevételezése: 
• Hevederek állapota (vágás, kopás, égés, vegyi anyagok nyomai, egyéb 

károsodások) 
• Biztonsági varratok állapota (szakadt, laza, kopott szálak) 
• Bekötési pont gyűrűinek állapota (deformációk, karcolások, kopás, korrózió) 
• Zárócsatok állapota (deformációk, karcolások, kopás, korrózió)  
• Összekötőelem kompatibilitása és állapota  
• Védőelemek állapota (áthidaló heveder védőburkolata, combheveder védője) 

Kényelmi elemek ellenőrzése: 
• A derék- és combrész párnázása, mellény, vállpánt, hátsó bújtató, 

felszereléstartók, bújtatók nem teherviselő varratok állapota 
Működőképesség vizsgálata: 
• A zárócsatok működőképessége, hevederek befűzhetősége 
• Az automata FAST csatok rugójának működőképessége 

Selejtezendés okai lehetnek: 
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7.3. Műszaki üzemeltetési napló 
 

MŰSZAKI ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ 

SZ. DÁTUM LV FV ÉRTÉKELÉS MEGJEGYZÉS ALÁÍRÁS 

1. 20....      -    +   

2. 20....      -    +   

3. 20....      -    +   
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

JELÖLÉS 
MAGYARÁZAT VIZSGÁLAT JELLEGÉNEK JELÖLÉSE 

LÉTESÍTMÉNY 
VIZSGÁLATIREND 

LV 

Napi 
ellenőrzés 

Heti 
ellenőrzés 

Negyedéves 
„Nagy” 

ellenőrzés 

„Éves” 
műszaki 
bejárás 

Rendkívüli 
ellenőrzés 

1. 2. 3. 4. 5. 

FELSZERELÉS 
VIZSGÁLATIREND 

FV 

Napi 
ellenőrzés 

Heti 
ellenőrzés 

Havi 
ellenőrzés 

Féléves 
ellenőrzés 

Rendkívüli 
ellenőrzés 

I. II. III. IV. V. 

ÉRTÉKELÉS - - HIBÁS + - MEGFELELŐ 

LÉTESÍTMÉNY VIZSGÁLATI REND 

Napi 
ellenőrzés 

Heti 
ellenőrzés 

Havi 
ellenőrzés 

Negyedéves 
„Nagy” 

ellenőrzés 

„Éves” 
műszaki 
bejárás 

Rendkívüli 
ellenőrzés 

Minden 
üzemnap 

/nyitás 
előtt/ 

Minden hét 
első 

üzemapján, 
/nyitás előtt/ 

 

Minden 
hónap első 
üzemapján, 
/nyitás előtt/ 

Minden január, 
április, július 

október hónap 
első 

üzemnapján 

Minden év 
november 

első 
üzemnapján 

Minden olyan 
esetben, 
amikor 

rendellenes 
állapot 

lehetősége 
merül föl 

Napi 
ellenőrzés 

Heti 
ellenőrzés 

Havi 
ellenőrzés 

Féléves 
ellenőrzés 

Rendkívüli 
ellenőrzés 

Minden 
üzemnap 

/zárás után/ 

Minden hét 
első 

üzemapján, 
/nyitás előtt/ 

 

Minden hónap 
első 

üzemapján, 
/nyitás előtt/ 

Minden április, 
október hónap 

első üzemnapján 
/nyitás előtt/ 

Minden olyan 
esetben, amikor 

rendellenes állapot 
lehetősége merül föl 

/folyamatos/ 

 

FELSZERELÉS VIZSGÁLATI REND 
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Falvizsgálati protokoll  
 

 
 

 

Károsodás, falhiba 
besorolása 

 
 
 
 
 

Piros besorolás 
meghibásodás 

 Sárga besorolás 
meghibásodás 

 Zöld besorolás 
meghibásodás 

 
 

Azonosítsa be a sérülést, 
rendelje meg a javítást és 

amilyen gyorsan csak lehet, 
ütemezze a javítást! 

Bizonyosodjon meg arról, 
hogy a sérült helyek 
kijavításra kerültek 

 Dokumentálja a 
sérüléseket, azok 

mértékét és a 
meghibásodást a 

következő 
felülvizsgálatkor értékelje! 

Azonnal zárja le a 
falszakaszt, újbóli 

használat előtt javítsa ki a 
sérüléseket 

 
Amennyiben a javítás 1 héten 

belül nem történik meg, a 
meghibásodást át kell sorolni 

piros besorolásba. 

  
Amennyiben a sérülés 

mértéke az eltelt 
időszakban 

megnövekedett, a hibát 
sárga besorolásba kell 

átminősíteni. 
 
 

 
 

A javítás megtörtént 

  
 

A javítás megtörtént 

 Ha nincsen változás a 
sérülés besorolásában, 

akkor a következő 
karbantartásig nem kell 

beavatkozni 
 
 

Újból használható  Újból használható  Újból használható 
 

Tanácsok falvizsgálathoz: 
1. A falszakaszok átvizsgálásakor azt úgy tegyük, mintha új, „ügyetlen” vendégek lennénk, 

mert ilyenkor adja ki a pálya esetleges problémáit! 
2. A vendégek mászásának teljesítésének figyelése által szintén észlelhetjük az esetleges 

gondokat! 
3. A felszerelések megfelelő ellenőrzésénél az esetleges sérülések vissza vezethetőek a 

pályakialakítási problémákra is! 
 
 

Hibás mászófal 
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8. Vendégre vonatkozó szabályzatok 
 
8.1. Házirend 
A létesítmény az egészséges és kulturált szabadidő eltöltését hivatott szolgálni, ezért 
az alábbiak betartása szükséges: 
 
Mindenki saját felelősségére veszi igénybe a létesítményt. 

• A létesítmény képviselője a Falmester, aki a biztonságos és balesetmentes 
üzemeltetésért felelős személy. Így a kérését, vagy utasítását maradéktalanul 
(vita nélkül) be kell tartani. 

• Az épület egész területén tilos a dohányzás. 
• A létesítmény befogadó képessége ……………. fő, ezért érkezési sorrendben 

vehető igénybe a mászófal.  
• A boulderezés is lehet balesetveszélyes, ezért körültekintően kell használni az 

eszközöket. Amennyiben rendellenességet észlelsz, azonnal jelezd a 
Falmesternek! 

• A teremben a magnézium használata egészségügyi okokból szabályozott. 
Csak tiszta porzsákba helyezett magnéziumgolyó, vagy folyékony magnézium 
használható. A porzsákot derékkötő nélkül (a mászóra nem rögzítve) szabad 
a terembe vinni. Mindenkit kérünk a lehető legkevesebb (porolással járó) 
ziázásra. 

• A teremben ugrálni veszélyes és tilos, mert nagy az egymásra esés veszélye. 
Mászó alá állni tilos, kivéve, ha kifejezetten kéri, hogy elkapják, (spotolás). 

• Minden Belépő személy a létesítmény szabályait és a Házirendet a 
belépésével elfogadja és betartja. 

Bármely pont megszegése a tevékenységből való kizárást eredményezi.  

Szükséges felszerelés 

 A mászáshoz semmilyen különleges felszerelésre nem lesz szükséged. Egy 
kényelmes, sportolásra alkalmas ruha és egy vékony talpú tornacipő már elég lehet 
a boulderezés kipróbálásához.  

Ajánlott felszerelés:  

• mászócipő - bérlésre van a helyszínen is lehetőség 
• laza szabású nadrág, lehetőleg olyan, ami fedi a térdet 
• egy tekercs Leukoplaszt, mászás közben keletkezett hámsérülések helyi 

kezelésére 

A por halmazállapotú magnézia használata, és/vagy derékra kötött porzsák nem 
megengedett! 
 
Házirend 
A mászótermet mindenki saját felelősségére veszi igénybe! 
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A teremben csak azok tartózkodhatnak, akik elolvasták a házirendünket, és 
aláírásukkal igazolták azt, hogy tisztában vannak a szabályzattal, a mászás 
kockázataival és saját felelősségükre sportolnak a teremben. 
 
A falmester/recepciós utasításait mindig végre kell hajtani, hiszen elsősorban ő felel 
azért, hogy mindenki biztonságban használhassa a mászótermet! A biztonságos 
üzemeléshez azonban minden teremben tartózkodó személy odafigyelésére 
szükség van. 
 
A mászócsarnok egész területén tilos a dohányzás, illetve alkohol és kábítószer 
fogyasztás! A mindenkori falmester bármikor jogosult megtagadni a belépést olyan 
személyeknek, akik vélhetően ittas, kábító- vagy egyéb tudatmódosító szer hatása 
alatt állnak. 
Az öltözőszekrényekben vagy a csarnok más területén elhelyezett értéktárgyakért 
felelősséget nem vállalunk! A recepción lehetőség van kisebb értéktárgyak 
biztonságos elhelyezésére. 
Az öltöző használata kötelező! Öltözőszekrényt érkezési sorrendben tudunk 
biztosítani. A bérlet nem jogosít soron kívüli belépésre! Kulcsot a belépődíj 
befizetésekor kapsz a recepción letét ellenében.  
 
Előkészületek: 
- mászás előtt minden ékszert le kell venni, különös tekintettel a komoly 
balesetveszélyt jelentő gyűrűre, karkötőre, karórára és bármire, ami mászás közben 
a fogásokba akadhat 
- a hosszú hajat összefogva célszerű viselni, mert könnyen beakadhat a 
karabinerbe, biztosítóeszközbe 
- a mászófalat használni csak mászó- vagy más tiszta talpú (!) tornacipőben szabad! 
Zokniban, vagy mezítláb mászni higiéniai okokból szigorúan tilos 
- lehetőség van mászócipő, magnéziazsák, beülő, biztosítóeszközök bérlésére. A 
bérelt felszerelések nem rendeltetésszerű használatából adódó kár a bérlőt terheli 
 
A mászás megkezdése előtt mindig ellenőrizd: 

- hogy mind a te, mind a társad beülője megfelelően be van-e fűzve, 
a kötélen található csomó megfelelően van-e megkötve. Ezt a partnered is 
ellenőrizze le 

- felső biztosítás esetén győződj meg róla, hogy a fal tetején a kötél legalább 
2 pontban be van fűzve, nincs megtekeredve, és a partnereddel ugyanazon 
kötél két végébe vagytok bekötve 

- a kötél illetve a biztosítóeszköz megfelelően van-e a beülőhöz rögzítve két 
karabiner segítségével. Mind a mászó, mind a biztosító ember karabinere 
be van tekerve (bajonettes karabiner esetén megfelelően be van fordítva) 
 

- biztosításhoz a lapka, Reverso, Grigri eszközöket használjuk!  
 

- amennyiben nincs állandó mászó partnered, biztosításhoz csak olyan 
embert kérj meg, akinél meggyőződtél arról, hogy van gyakorlata a 
biztosításban, és tisztában van az éppen alkalmazott biztosítóeszköz 
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rendeltetésszerű használatával. Ilyen helyzetben kérd ki a falmester 
véleményét is 
 

- ha biztosító eszközöd használatával, vagy bármi mással kapcsolatban a 
legkisebb kétely is felmerül benned, kérdezz a falmestertől! Ne feledd, hogy 
biztosító emberként a társad élete a TE kezedben van 

 
- végül a biztosító ember ellenőrizze a mászó csomóját, a mászó pedig 

ellenőrizze a biztosító eszköz megfelelő használatát. Ezután indulhat a 
mászó. 
 
Mászás közben: 

- biztosító emberként végig figyelj a 
partneredre, hogy bármilyen 
hirtelen adódó helyzetben gyorsan 
és megfelelően tudj reagálni. 
Biztosítás közben leülni, 
telefonálni, illetve bármilyen 
figyelemelvonó tevékenységet 
végezni szigorúan tilos!  
 

- ha mászás közben bármi probléma adódik, egyértelműen és határozottan 
kommunikáld azt partnered felé, és kérd a falmester vagy a környezetedben 
levők segítségét! Ez nem ciki! 

 
- a mászóteremben sétálva figyelj, hogy földön fekvő kötélre soha nem lépj, 

az épp biztosító embert mindig hátulról kerüld meg! Ne zajongj, és kerülj 
minden olyan megnyilvánulást, amellyel megzavarhatod a mászó és 
biztosító társaidat! 
 
Ha gyerekkel érkezel: 

- megkérünk minden szülőt és kísérőt, hogy kísérje figyelemmel gyermekeit, 
és tisztelje meg a többi mászót azzal, hogy nem hagyja gyermekeit játszani, 
kiabálni a falak környékén. A szaladgáló gyerekek gyors és kiszámíthatatlan 
mozgása és hangoskodása megzavarhatja a mászókat, és komoly 
balesetveszélyt jelenthet! 
 
Lehetséges kockázatok, balesetek: 

- balesetet okozhat minden nem megfelelően vagy nem megfelelő 
odafigyeléssel alkalmazott eszköz. Saját biztonságod érdekében gondosan 
tájékozódj az általad használt felszerelésekről és rendszeresen ellenőrizd 
azok állapotát, épségét. 
 

- a mászóterem által biztosított felszereléseket (kötelek, beülők, fogások) 
rendszeresen ellenőrizzük és szükség esetén azonnal gondoskodunk azok 
cseréjéről. Ezért is kérünk, hogy azonnal jelezd, ha azoknál bármi hibát 
észlelnél. 

 
- a mászás során bármilyen rendellenességet, anyaghibát (pl. sérült kötél 

vagy fogás) vagy emberi szabálytalanságot észlelsz, a saját és mások 
biztonsága érdekében kérünk, hogy azonnal jelezd azt a falmesternek! 

 



 
Mászófal kezelő személyzet biztonságtechnikai ismeretei 

54 

 

©Gaál Péter 

 
Egyéb kitételek: 

 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
9. Létra használatára vonatkozó előírások: 
 
o Használat előtt a létrát szemrevételezéssel meg kell vizsgálni.  

o A létrát úgy kell felállítani, hogy az a használata alatt végig stabil maradjon.  

o A hordozható létrák lábait tartós, erős, megfelelő méretű szilárd alapra kell 

helyezni úgy, hogy a létrafokok vízszintesek legyenek.  

o A támasztó létrákat elcsúszás és kilengés ellen biztosítani kell. 

o Tilos a létrát kellő teherbírással, stabilitással nem rendelkező felülethez 

támasztani! 

o A platform megközelítését lehetővé tevő létrát úgy kell elhelyezni, hogy az 

elegendő magasságban nyúljon ki az elérendő kilépő szint fölé (1 m), és ezzel 

lehetővé tegye a biztonságos kapaszkodást, kivéve, ha a munkaszintre történő 

fellépéshez szükséges biztonságot másként is meg lehet valósítani. 

o (A létra legfelső 3 fokát nem szabad létrafogként használni!) 

o A kitolható és egymásba illesztett (többtagú) létrát úgy szabad használni, hogy a 

létraelemek egymáshoz képest ne mozdulhassanak el (önreteszelő kampókkal 

történő rögzítés).  

o A létrát csak úgy lehet használni, hogy a kapaszkodás és a biztonságos állás 

lehetősége mindenkor biztosított legyen.  

o A létra megfelelő stabilitása érdekében minden platformnál érdemes kialakítani 

megfelelő (vízszintes, kemény, csúszásmentes, kitámasztást segítő) alapot.  

o Ennek eléréséhez érdemes használni (megfelelő keménységű, méretű, és 

elcsúszás elleni védelmet segítő támasztással, csúszás elleni védelemmel ellátott) 

alátét pallót. 

o Egy létrán egyszerre csak 1 fő tartózkodhat! 
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1 m 

65o-75o 

Alátét palló 

Létrarögzítő kialakítás 
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A létra teteje 
legyen rögzítve, 
esetleg kikötve 

 
Létra támasztó szintje fölötti 
magasság 1 m legyen! 

 
Létrán történő felmászásnál a 3 pontos 
technikát kell használni!! 
Mindíg csak egy testrészünket mozgatjuk! 

 
A létra dőlésszöge 
1:4 arányban legyen! 
 

Sérült létrát ne 
használjunk! 
 Soha ne a kezében tartva vigyen föl 

nagyobb anyagot, szerszámot! 
A mentőzsákot a hátán vigye föl! 
 

A létra lábai 
biztosítva legyenek 
elcsúszás ellen!! 
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A vendég lementése a TOP PAS rendszerről 
 

1. A kiépített mentési rendszer készenlétbe helyezése 
2. Az üzemeltető személy beülőjének fölvétele 
3. A mentőkötél karabinerének följuttatása. 
4. A karabiner megfelelő rögzítése 
5. A mentőkötél pl. GRIGRI, vagy I’D biztosító, ereszkedő - mentő - eszközbe 

történő betétele, befűzése 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. A mentendő személy megemelése „ellensúlyos” technika alkalmazásával 
7. A TOP PAS biztosító rendszer karabinerének kiakasztása 
8. Az I’D eszközzel történő kontrolált leeresztése a mentendő személynek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

1. A mentendő 
személy 
kiemelése és a 
TOP PAS 
sodronykötelének 
tehermentesítése 
az „ellensúlyos” 
technika 
alkalmazásával 

Az I’D 
eszközzel 
történő 
kontrolált 
leeresztése a 
mentendő 
személynek 
 

2. A TOP PAS 
biztosító rendszer 
karabinerének 
kiakasztása 
 

! 3. A mentőkötél a 
lábunk előtt 
elrendezve 
legyen és ne 
mögöttünk. A 
kötél végén legye 
„végcsomó”! 
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10. Vendégek öltöztetésének menete 
 

1. Felkérjük a vendégeket, hogy álljon velünk szemben.  
2. Tájékoztatjuk a vendégeket a pályahasználatról: 

Használható mondatok: 
- Megkérném, hogy vegyék ki a zsebeikből azokat a tárgyakat, eszközöket, 

mert ezek zavarják a mozgás kényelmét és biztonságát, valamint vegye 
le ékszereit! 

- Amennyiben használni kívánják a mellékhelységet, kérem, tegyék meg a 
felszerelkezés előtt! 

- A hosszú hajú vendégeinket felkérném, hogy fogják össze a hajukat. 
Amennyiben hajgumira van szükségük a pénztárnál kaphatnak. 

3. Beülők felvétele 
Több ember egyszerre érkezésekor már előre odakészíthetjük a kiterített beülőket. 
Használható mondatok:  
- Figyeljen, hogy a nagy hurkon belül legyenek a kis hurkok, úgy húzzák fel, 

mint egy nadrágot.  
- A hevedert minél magasabbra próbálja tenni a derekára, a csípőcsont fölé. 
- Igazítsa a combjára a hevedert, minél magasabban a combtőhöz. 
- Rászorítom a derekára és combjára, mindenkinek mérete szerint. 
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Aztán jöhet a sisak, aminek feladásánál megkérjük a gyermeket, hogy nézzen 
egyenesen előre, hogy egyenesen tudjuk a kis fejére erősíteni, elöl és hátul is. 
Először a nyakánál csatolom be, majd hátul szorítom rá. Ügyelek, hogy ne csússzon 
hátra a homlokáról, inkább kicsit ráhúzom. (Nagyon pici fejnél tudok állítania sisak 
pántján, hogy elöl rövidebb legyen. Kicsit megmozgatom, hogy jól fogja-e a fejet (ha 
együtt mozog a fejjel a sisak, az a jó). Minden meghúzásnál meg kell kérdezni, hogy 
nem szorítja-e túlságosan, vagy nem nyomja e valahol.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A védős sisak csatszerkezetét becsatoljuk és a fejmérethez állítjuk a sisak „fejszorító 
pántját”.  
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11. Elsősegélynyújtás 
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Gerincsérülés 
 
Fogalma:��A csigolyákból felépülő gerincoszlopunk belső része üreges, ezt 
gerinccsatornának nevezzük. Ebben fut a gerincvelő, amely agyunk és szerveink 
közt létesít kapcsolatot. Értelemszerűen ennek sérülése komoly problémákat 
okozhat. 
 

A magasból esett személy potenciálisan nyaki gerincsérültnek tekintendő! 
 

Gerinc sérültet mozgatni tilos! 
 
Tünetek: 
- haematóma, duzzanat a gerincen,�- gerincfájdalom,�- végtagok ügyetlenek, 
érzéketlenek, zsibbadnak, bizseregnek, szúró érzés van bennük,�- vizelési, 
székelési ingere van a sérültnek,�- bevizelt, székelt a bajbajutott.��� 
 
Célirányos kérdések:�� 
A potenciális gerincsérültnek az alábbi célirányos kérdéseket tegye fel (jegyezze 
meg, ezeket valamennyi traumás esetben érdemes megkérdezni): 
 

- Hol érez fájdalmat?� 
- Végtagjait tudja-e mozgatni?� 
- Végtagjain érez-e valami szokatlant? Bizsergés, szúró érzés, 

ügyetlenség  
- Érzi-e a lábán az érintést?��� 

Elsősegély: 
1. Teremtse meg a biztonságot! Használjon gumikesztyűt!�� 
2. Hívja fel a sérült figyelmét, hogy lehetőleg ne mozogjon! Rögzítse minnél 
hamarabb a nyaki gerincszakaszt!��A sérültet csak akkor szólítsa meg, ha 
szemkontaktust tud vele létesíteni. Ellenkező esetben fennáll a veszélye, hogy fejét 
megmozdítja, így súlyosbítja a sérülést. Ha a szemkontaktus nem kivitelezhető előbb 
fogja meg a bajba jutott fejét, csak ezt követően szólítsa meg.  
3. Nyugtassa meg a sérültet, biztosítsa mozdulatlanságát!� 
4. Segítők bevonásával végezzenek teljes betegvizsgálatot, keressenek további 
sérüléseket!�� 
5. A gerincsérült, potenciális (esélyes) gerincsérült ellátásának kulcseleme az ún. 
mozgatási tilalom. Ez azt jelenti, hogy a sérültet lehetőleg nem mozdítjuk!��Ha a 
sérült eszméletlen, társak bevonásával fordítsa az oldalára, így biztosítva szabad 
légutakat.��� 
 
Hívjon mentőt (104) 112!��A gerincsérülés gyanúja esetén mindig indokolt a 
mielőbbi mentőhívás! ��� 
 
További teendők��Ha sérüléseket találtak azt próbálják meg úgy ellátni, hogy a 
sérültet ne mozgassák!��Óvják a sérültet a kihűléstől, használjon takarót vagy 
izolációs fóliát! 
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STIFNECK nyakrögzítő gallér használata 
 
 A nyaki gerincszakasz rögzítésére 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kiemelt fontosságú a megfelelően felszerelt és jelzett 
elsősegély-nyújó hely kialakítása! 
 

Mentő hívása 
A mentőket az ingyenesen hívható 104-es telefonszámon vagy a 112-
es központi segélyhívó számon értesíthetjük a balesetről.  
 
Információk, amiket közölni kell a mentőkkel bejelentéskor: 

1)    Mi a nevem? 
2)    Honnan telefonálok? A baleset pontos címe? 
3)    Mi a telefonszámom? 
4)    Milyen baleset történt? 
� zuhanás esetén gerinc-, kéz-, láb-, fejsérülés, stb. 
6)    Hány sérült van, és milyen állapotban vannak? 
7)    Műszaki mentés szükséges-e? 

 
 

A STIFNECK nagyságának kimérése 
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12. Gondolatok, intelmek, tények az „Üzemeltető” személyzet 
részére 
 
“A világon két dolog végtelen: a világegyetem és az emberi hülyeség. 
Bár az elsőben nem vagyok biztos.” - Albert Einstein 
 

Ezt a tényt hamar megtanulja egy kalandpark üzemeltető! 
 
Ha problémát, veszélyt érzékelsz, ne várj másra! Ne várd, hogy majd más megoldja! 
Cselekedjél, mert rajtad is múlik, a baleset elkerülése! Tedd meg a Tőled telhetőt! 
Előzd meg, kerüld el! 
 
A nagy számok törvénye szerint, ami egyáltalán előfordulhat, valahol, valamikor elő 
is fog fordulni.  

A cél, hogy ez ne Nálunk következzen be! 
 
Ne feledjük, hogy ami nekünk evidens, az még a vendégnek egyáltalán nem biztos, 
hogy az....... 
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1. 1. sz. melléklet - „Mászófal” üzemeltető személyzet és a vendégek 
részére ajánlott lazító, bemelegítő gyakorlatok 
 
Edzés 

 
1. Az edzés alapvető célja mászóteljesítményünk növelése különféle terhelés által. 

Ha valaki csak spontán mászogat, az is valamiféle edzésnek tekinthető, de 
sportszakmai értelemben az edzésnek tudatosnak és irányítottnak kell lenni. Jó ha 
tudjuk, hogy melyik képességünket és milyen mértékben akarjuk fejleszteni. 

Rendszeresség:  
 

2. Az edzés egyik alappillére a rendszeresség. Lehetőleg a mászónapokat 
minél egyenletesebben osszuk el. Heti egy alkalom nem tekinthető 
edzésnek, inkább barátkozás a sporttal. Heti két alkalom kezdőknél 
mérsékelt fejlődéssel jár, haladóknál igazából nem fejleszt, csak a 
megszerzett mászótudás szinten tartására alkalmas. Heti három alkalommal 
már hosszú távon is komoly eredmények érhetők el (pl. hétfő-szerda-péntek, 
vagy szerda-szombat-vasárnap). Még a heti négy alkalom is működőképes, 
jó elosztással (pl. kedd-szerda-szombat-vasárnap). Heti öt, hat vagy hét 
mászónap, vagy edzés komoly túlterheléshez, sérüléshez vezethet, ami 
azért nem követendő példa. 

A mászóedzés ütemezése:  

3. Ha elmegyünk mászni, érdemes megfelelő időt adni magunknak, hogy az 
edzésnek legyen értelme. Egy elkapkodott pl. 30 perces edzés valószínűleg 
nem lesz hatékony. A javasolt edzés idő 2-3 óra, de többen 4-5 órát is 
szánnak rá, plusz az utazás. A mászó blokkok között célszerű 5-10 perces 
pihenőket tartani, mert a túlterhelés miatt az egész edzés vakvágányra 
futhat. Minden mászóedzés után kifejezetten érdemes nyújtani, hogy a 
megterhelt izomzat lemerevedését megakadályozzuk. Sajnos ezt többen 
nem tartják szem előtt, és sajnos van is emiatt problémájuk. 

A mászóedzés javasolt felépítése: 
 

4. Gimnasztika (fej, nyak, váll, törzs, láb) és pici nyújtás 
5. Bemelegítő mászás (nem megterhelő fokozat, a cél az átmozgatás) 
6. Felvezető mászás (közepes fokozat, még van tartalékunk) 
7. Képességfejlesztő mászás (technikai és erőnléti határaink feszegetése, 

teljes erőbedobás, technika csiszolása) 
8. Levezető mászás (közepes fokozat, levezető terheléssel) 
9. Levezető nyújtás (közepes intenzitással) 
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2. sz. melléklet - „Boulder mászófal” használatának szabályzata 

 
A következő biztonsági előírások alkalmazása kötelező: 

 
1. A boulder sportmászófalra engedély nélkül felmászni szigorúan tilos! 

2. A boulder sportmászófal 2 m-es színtje fölé felmászni kötélbiztosítás nélkül a 20 cm 

vastag „védőszivacs”, elhelyezése nélkül szigorúan tilos! 

3. A boulder sprotmászófalat az üzemeltető személyzet jelenlétével és 

engedélyével lehet használni. 

4. Amennyiben a mászó személy cipője koszos, azt a mászás megkezdése előtt 

le kell tisztítani! 

5. A létesítmény képviselője a Falmester, aki a biztonságos és balesetmentes 

üzemeltetésért felelős személy. Így a kérését, vagy utasítását maradéktalanul 

be kell tartani. 

6. A boulder mászási tevékenység is lehet balesetveszélyes, ezért 

körültekintően kell használni az eszközöket. Amennyiben rendellenességet 

észlelsz, azonnal jelezd a Falmesternek! 

7. A teremben a magnézium használata egészségügyi okokból szabályozott. 

Csak tiszta porzsákba helyezett magnéziumgolyó, vagy folyékony magnézium 

használható. 

8. A mászófalnál ugrálni veszélyes és tilos, mert nagy az egymásra esés 

veszélye. Mászó alá állni tilos kivéve, ha kifejezetten kéri, hogy elkapják, ha 

esne („spot”) 

9. Minden személy, aki veszélyesen viselkedik, és ezáltal veszélybe sodorja a 

többi résztvevőt (veszélyezteti a többiek biztonságát) automatikusan kizárja 

magát. 

10. Minden résztvevő kötelezi magát, hogy nem áll alkoholos, drogos, 

gyógyszeres befolyásoltság alatt, amely veszélyes és ártalmas lehet az 

éberségre.  

 

A szabályok megszegése a résztvevő kizárását vonja 
maga után! 
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3. sz. melléklet - A TOP PAS rendszerrel történő üzemeltetés 
 
Napi üzembe helyezés és üzemeltetés: 
 

1. Meggyőződik, hogy a fal minden eleme, a védőszivacs és 
a biztosító eszközök minden része, valamint a 
mentőrendszer műszakilag megfelelő és kifogástalan 
állapotban van-e. Az egyes ellenőrzéseket dokumentálja 
az ellenőrzési naplóba. 

2. A TOP PAS biztosítórendszer biztosító karabinerét 
segédkötél alkalmazásával lehúzza és rögzíti - az erre a 
célra kialakított – a „rögzítő szemhez”. 

3. A mászó személyre föladja a beülő hevederzetet és a védősisakot az 
üzemeltető személy, majd leellenőrzi, hogy az (ill. a ruházata) 
megfelelően el van-e rendezve annak testén és be van-e állítva a 
méretéhez igazítottan. 

4. A TOP PAS rendszer biztosító karabinerét megfelelően rögzíti a mászó 
személyre feladott beülő terhelhető „fülébe”. 

5. Az ellenőrzést követően az üzemeltető személy ad engedélyt a mászás 
megkezdésére. 

6. A mászást követően a mászó személy beülő hevederéből kiakasztja a 
karabinert, majd leveszi róla a beülőhevederzetet és a védősisakot.  

7. Az üzemeltetést követően a TOP PAS biztosító sodronykötelét 
segédkötél alkalmazásával visszaállítja nyugalmi helyzetbe. 
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Napi üzembe helyezést megelőző vizsgálatok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jó tanácsok a beülő hevederzet és egyéb eszközök ellenőrzéséhez: 
A beülő A felszerelések ki vannak téve az elhasználódásnak, az ismétlődő eséseknek, a 
kötél dörzsölő hatásának a bekötési pontban, 
az UV- sugaraknak; mindennek tetejében elkerülhetetlenül érintkezik a falszerkezeti 
elemekkel is. Minden használat előtt ellenőrizze: 

- a gyártás dátumát, mert a beülő élettartama legfeljebb 10 év, a mentőkötél élettartama 
max. 5 év. 
- a bekötési pontnál található heveder, az állítócsatok és a biztonsági varratok állapotát. 
- nincsenek-e szakadt, láthatóan elhasználódott részek, milyen a beülő általános 
állapota, 
- az állítócsatok kifogástalan működését. 
A beülőt és egyéb felszereléseket selejtezze le, ha: 
- az ellenőrzés eredménye nem kielégítő, 
- magasból leejtette vagy nagy ütés érte azt, 
- nincs meggyőződve megbízhatóságáról. … www.petzl.com/ppe 
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4. sz. melléklet - A Mászócipő 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mászócipő választás szempontjai 
 
Az első mászócipő legyen inkább kényelmes, mintsem túl szoros.  
Sokszor hallani olyat eladóktól, hogy a cipő legyen 2 számmal kisebb, mint a rendes 
cipőméreted. A cipőt próbálni kell és első körben az a fontos, hogy mindenhol tartsa 
a lábadat szorosan, de ne fakasszon könnyekre a viselése. Ne legyenek az oldalán 
olyan pontok, ahol a lábat nem tölti ki a cipőt, mert ezeken a pontokon nem fog 
tartani a cipő, ha kis peremeket akarsz lépni, de az első cipőt jó ha el tudod viselni 
órákon keresztül és ne arra koncentrálj mászás közben, hogy mennyire fáj benne a 
lábad. Lesz ezen kívül éppen elég odafigyelni valód! 
 
Előfordulhat, hogy az egyik fazonból ugyanaz a méret nem jó, míg a másik fazon 
tökéletesen illeszkedik a lábadra.  
 
Vannak szimmetrikus és aszimmetrikus orr kialakítású cipők, a lábujjaid nagysága 
fogja meghatározni, melyik passzol majd a lábadra. 
 
Az első mászócipőnél felesleges, hogy agresszív banánformája legyen. VI-VII-es 
nehézségi szintig nem valószínű, hogy sarokakasztásokat használnál, plafonokat 
másznál.  
Fontos viszont a talp minősége: 
Nagyon jók a Vibram XS-Grip, XS-Grip 2, XS-Edge talpak. Saját tapasztalat, hogy 
nagyon jól tartanak kicsi peremeken, de még kicsit kikopottabb reibungokat is jól 
lehet velük lépni. Nagyon jók a 5.10 cipők Stealth C4 és Onyx talpai is. 
Még egy kérdés szokott felmerülni: Bebújós cipőt vegyek, tépőzárasat vagy 
fűzőset? A magam részéről a tépőzárasakat preferálom, de sziklán teljesen jók a 
fűzős cipők is. A bebújós fazonok inkább mászóteremben praktikusabbak 
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5. sz. melléklet - Nehézségi skálák, kommunikáció és falszabályzat 
 
Nehézségi skálák 
 

 
 
Kommunikáció 
 
 
Biztosító személy:                           Elölmászó: 
 
- Indulhatsz!                       

§ Indulok! 
- Biztosítalak. 

§ Húzd be! 
§ Tarts! 
§ Kötelet! 
§ Stand! Engedhetsz! 

- Engedlek! 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A „sziklamászás” egy 
kockázatos sport! 
Annak érdekében, 
hogy veszélytelenül 
tudjon mászni, fontos, 
hogy megtanulja a 
biztonságos 
kötéltechnika 
alkalmazását. Ezt a 
tudást tanfolyami 
keretek között érdemes 
elsajátítani! 

Mászóteremben használt 
felszerelések:  
• beülőhevederzet 
• biztosítóeszköz 
• HMS karabiner  
• magnéziazsák/„púderzsák” 
• magnézia  
• mászócipő  
• dinamikus kötél 
(előlmászáshoz) 

A biztosítókötél rögzítése a beülőbe: 
• A kötelet szabályosan megkötött „nyolcas” 

(„perec”) csomóval közvetlenül a beülő 
teherviselő részéhez rögzítjük. 

• Felső biztosításos mászás esetén a beülő 
teherviselő részéhez két, egymással 
szemben elhelyezett, zárszerkezettel 
ellátott karabinerrel is rögzíthetjük a kötél 
végén szabályosan kialakított hurkot. 

 

Társellenőrzés: (minden egyes mászás 
megkezdése előtt végezzük el!) Pl. 
• A beülő helyesen van felvéve és 

beállítva, és rögzítve?  
• Megfelelő a kötélrögzítés (pl. csomó, 

vagy 2 db karabiner egymással 
szemben)? 

• A biztosítóeszköz állapota, helyzete? 
• A karabiner zárszerkezete be van 

csavarva, zárt állapotú? 
• Van „végcsomó” a biztosítókötél 

másik végén? 

Kis gyermekek ne legyenek a mászófal 
esési zónájában!  

Szabályos biztosítás: 
• Kizárólag minősített felszerelést használjunk!  
• Egy kézzel mindig fogjuk a biztosító eszköz 

alatti kötél részt! 
• Vegyük figyelembe a mászó és a biztosító 

személy közti súlykülönbséget! A 
súlykülönbség ne haladja meg a 20%-ot 

• A mászó útvonalon elhelyezett összes 
biztosítási pontot használjuk! 

• Mindig kellő odafigyeléssel történjen a társunk 
biztosítása! 

A biztosító személy feladatai: 
• Teljes figyelemmel kell biztosítani! 
• Állj a fal mellé! 
• A kötelet folyamatosan tartsd 

megfelelő pozícióban! 
• Ne hagyd lazára a kötelet!  
• Ne lépjél a kötélre! 
• Legyen csomómentesen lazán 

elrendezett és előtted a 
használandó kötélrész! 

„Köztes” biztonságos akasztása: 
• Figyelj a kötél karabinerbe akasztásának helyes 

irányára! 
• Az utolsó köztes fölötti kötélszakaszt akaszd a 

következő köztesbe!  
• Ellenőrizd le, hogy bezáródott-e a karabiner 

nyelvszerkezete 
• Derékmagasságban próbálj meg akasztani! 
• Ne másszál köztes fölé a kötél beakasztása 

nélkül! 
• Ne forduljon keresztbe a karabiner! 

Mászók egymáshoz viszonyított 
helyzete: 
• Más személy ne maradjon az 

„esési zónában” sem a földön, sem 
a mászófalon! Kivétel boulder 
mászó biztosítása esetén! 

Felső biztosítási pont 
akasztása: 
• Mindig két biztosító 
pontba legyen a kötél 
beakasztva! 

Figyelem! 
• Soha ne akasszunk két 
független biztosító kötelet 
egyetlen biztosítási pontba! 
• Tilos gyorsan engedni a 
mászótársat! 

Figyelem! 
• A mászás során és utána is egyértelmű 

legyen a kommunikáció!  
• Legyen szabad az érkezési zóna! 
• Az eresztő személy kellő, folyamatos 

odafigyeléssel, lassan engedje le társát! 

Figyelem! 
• A mászó útvonalon elhelyezett 

összes köztes biztosítási pontot 
használjuk! 
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6. sz. melléklet Mobil sportmászófal telepítési eljárás 
(Telepítést követő üzembe helyezési irat) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. 
A mászófal vázrendszere, teherhordó szerkezete állékonyságát a 

megfelelően kialakított merevítőrendszerrel és a rendszeresített 

lekötésekkel lett biztosítva? 

nem igen 

2. 
A falszerkezetet a statikai terhelések méretezésének megfelelően, a 

szerkezeti rajzzal azonos módon, az alapján, az abban előírtak szerint 

végezték el? 

nem igen 

3. 
A telepítéshez, építéshez csak sérülésmentes, torzulásmentes, ép és 

a statikai követelményeinek megfelelő, megtisztított és rendszeresen 

karbantartott vázelemek lettek felhasználva? 

nem igen 

4. A vázszerkezethez nem tartozó, ideiglenes alkatrészek nem lettek 

beépíthetve? 

nem igen 

5. A falszerkezet szerelésénél az elemeknek erőszakmentesen lettek 

összeépítve? 

nem igen 

6. Az építés megfelelően előkészített, kiegyenlített, teherbíró talajon 

vagy alépítményen történt meg? 

nem igen 

7. 
Alépítményül erre a célra tervezett, az erőtani követelményeknek 

mindenben megfelelő, (a statikai számításokkal alátámasztott) a 

falszerkezethez rendszeresített teherviselő szerkezet lett alkalmazva? 

nem igen 

8. A falszerkezeti rendszer kialakításánál figyelembe lett véve a 

szélterhelés? 

nem igen 

9. A mászófal fémszerkezetét földeléssel, ill. villámvédelemmel látták el? nem igen 

10. A téli időszakban épülő vagy télen is használatban tartott mobil 

sportmászófal alapját a fagyhatárig vitték le? 

nem igen 

Telepített sportmászófal azonosító száma: .……………………….……….……….. 

 

Telepítési helyszín:……………………………………………………………………... 

 

A telepítést végző megnevezése: …………………………………………………….. 

 

A telepítési eljárást lefolytató személy:……………………………………………….. 

 

A telepítés időpontja: …………………………………………………………………… 

 

Az üzemeltetés időtartama:……………………………………………………………. 

 

A telepítési eljárás érvényességi ideje: ………………………………………………. 
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11. 
A fémszerkezet közelében nincsen nagyfeszültségű vezeték, vagy 

egyéb, az ottani tevékenységre, ill. létesítményre veszélyt jelentő 

környezeti tényező?  

nem igen 

12. A mobil sportmászófal a telepítési szabályoknak megfelelően 

került telepítésre? 

nem igen 

13. 
Az összeállított szerkezet sarkai drótkötél segítségével történő 

kifeszítése (szélterhelésre történő méretezéssel) végrehajtásra 

került? 

nem igen 

14. A burkoló lapok elhelyezése a gyártó által meghatározott csavarok 

segítségével megoldott? 

nem igen 

15. Standpontok felszerelése (Biztosító-, -kötélbiztosítást ellátó- 

pontok) biztonságosan rögzítésre és leellenőrzésre került? 

nem igen 

16. Villámvédelem kialakítása megoldott? nem igen 

17. 
Biztosító kötél és az üzemeltetéshez szükséges felszerelések 

kihelyezése, ill. azok megfelelő állapota ellenőrzés keretében 

végre lett hajtva? 

nem igen 

18. A mászófal szemrevételezése, ellenőrzése, kipróbálása végre lett 

hajtva? 

nem igen 

19. A mobil sportmászófal üzembe helyezése, Műszaki ellenőrzési 

naplóba történő bejegyzése megtörtént? 

nem igen 

20. A mobil sportmászófal használatának szabályzata kitételre került? nem igen 

vizsgáló 

személy 

 

 

……………………………………….. 

aláírás 

megjegyzés: 

 

 

 

 

 

minősítés: Megfelelő                 Nem megfelelő 
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7. sz. melléklet – Karbantartás, munkavédelem 
 
Karbantartás során be kell tartani az adott tevékenységekhez kapcsolódó 

jogszabályi előírásokat 

 

Tevékenységek: 

§ Ipari alpintechnikai tevékenység 

§ Emelőgép kezelése 

§ Állványzat használat (mobil guruló állvány) 
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8. sz. melléklet – MÁSZÓFAL TANÚSÍTÁSI ELVÁRÁSOK 
 

A „Mászófal” építését, üzembe helyezését követő üzemeltetési tevékenység 

megvalósításának biztonságtechnikai dokumentációs anyagai: 

Megjegyzés: Az értékelésben nem jelzett részek a helyszínen nem voltak vizsgálva. 

Értékelés: 
M – megfelelő 

N – nem megfelelő 

NSZ – nem 

szükséges 

Előzetes vizsgálatok, tervezés: 

Terület kiválasztása M    N   NSZ 

Környezeti hatástanulmány M    N   NSZ 

Felhasználást megelőző szemrevételezéses vizsgálat M    N   NSZ 

Talajmechanikai vizsgálat M    N   NSZ 

Épület szerkezet erőtani számításai M    N   NSZ 

Kisegítő létesítmények szükségességének vizsgálata M    N   NSZ 

Mászófalak rendelkeznek előzetes mérnöki tervezési rajzokkal M    N   NSZ 

Létesítmény kialakításához felhasznált anyagok, eszközök: 

A beépített termékek/anyagok (tartóváz elemei, panelek, stb.) teljesítmény 

nyilatkozatait, illetve műszaki teljesítményüket igazoló egyéb dokumentumok (kivitelező 

feladata) 

M    N   NSZ 

Mászófogások gyártói megfelelőségi nyilatkozatai  M    N   NSZ 

Köztes- és felső biztosítási (stand) pontokhoz beépített elemek megfelelőségi 

tanúsítványai (kivitelező feladata) 

M    N   NSZ 

Erőtani, statikai, tervezési számítások: 
Alapozási tervdokumentáció (kivitelező feladata) M    N   NSZ 

Mászófal tartószerkezeti elemeinek, megfelelő teherbírást igazoló, erőtani számításai 

(kivitelező feladata) 

M    N   NSZ 

Alkalmazásra kerülő felszerelések, védőeszközök: 

Védőeszköz meghatározásához kapcsolódó kockázatértékelés  

(kivitelező feladata) 

M    N   NSZ 

Méret megfelelőségi-, kompatibilitási vizsgálat (kivitelező feladata) M    N   NSZ 

Magyar nyelvű megfelelőségi nyilatkozatok (beszállító feladata) M    N   NSZ 

Belső nyilvántartás (üzemeltető feladata) M    N   NSZ 

Használati utasítások (beszállító feladata) M    N   NSZ 

Üzembe helyezést megelőző vizsgálatok, dokumentumok: 

Épület, szerkezet villámvédelmi vizsgálat és jegyzőkönyv (kivitelező, üzemeltető feladata) M    N   NSZ 

Épület tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat és jegyzőkönyv (üzemeltető feladata) M    N   NSZ 

Épület, szerkezet érintésvédelmi megfelelőségi mérés és jegyzőkönyv (üzemeltető feladata) M    N   NSZ 

Mászófal műszaki dokumentációja (kivitelező feladata) M    N   NSZ 

Mászófal(ak) kiviteli tervei és műszaki leírása (kivitelező feladata) M    N   NSZ 
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“Szabványmegfelelőségi vizsgálat és jegyzőkönyv” (kivitelező feladata) M    N   NSZ 

“Tervezői-, kivitelezői nyilatkozat” (kivitelező feladata) M    N   NSZ 

Mászófal gyártói “Megfelelőségi nyilatkozat” (kivitelező feladata) M    N   NSZ 

Gyártói kockázatértékelés (kivitelező feladata) M    N   NSZ 

Mászófal szabvány által előírt adattáblája (kivitelező feladata) M    N   NSZ 

Mászófal használati, karbantartási utasítása, útmutatója (kivitelező feladata) M    N   NSZ 

Szabvány megfelelőségi vizsgálat /Mászófal gyártói “Megfelelőségi nyilatkozat”-a 

tartalmazhatja/ (kivitelező feladata) 

M    N   NSZ 

Mászófal tanúsítvány kiadása történt már korábban? M    N   NSZ 

Üzembe helyezés elrendelésének dokumentálása (üzemeltető feladata) M    N   NSZ 

Üzemeltetéshez kapcsolódó dokumentumok, szabályzatok 

Mászófal Üzemeltetési Biztonsági Szabályzat (MÜBSZ) /vizsgálatok irányultságai, időközei, 

karbantartások, helyi működési-, biztonsági szabályzások, személyi kompetenciák/ (kivitelező 

feladata) 

M    N   NSZ 

A pályákhoz kapcsolód „Egyéni védőeszköz belső juttatási rend” – része lehet az 

MÜBSZ-nek - (kivitelező feladata) 

M    N   NSZ 

Felszerelés felülvizsgálati jegyzőkönyv (1 évnél nem régebbi, kompetens személy által 

kiadott) (üzemeltető feladata) 

M    N   NSZ 

Adott létesítményre vonatkozó „Mentési terv” (üzemeltető feladata) M    N   NSZ 

Üzemeltetéshez kapcsolódó kockázatértékelés (üzemeltető feladata) M    N   NSZ 

Üzemeltetési napló (üzemeltető feladata) M    N   NSZ 

Éves karbantartói műszaki bejárási jegyzőkönyv, nyilatkozat (üzemeltető feladata)  M    N   NSZ 

Kezelő, üzemeltető személyzet oktatása, oktatási napló: 
„Mászófal” üzemeltetési biztonságtechnikai, munkavédelmi oktatási segédanyag, tematika és 

oktatás (kivitelező feladata) 

M    N   NSZ 

Oktatási napló (üzemeltető feladata) M    N   NSZ 

A „falmester” rendelkezik „Mászófal kezelő biztonságtechnikai” képzéssel? (MIAOE oktató által) M    N   NSZ 

A „falmester” rendelkezik „Mászófal kezelő” végzettség – ÉMI-TÜV SÜD Kft. által kiadott 

(üzemeltető feladata) 

M    N   NSZ 

Egyéb dokumentumok: 
Munkaegészségügyi orvosi alkalmassági vizsgálat (üzemeltető feladata) M    N   NSZ 

Elsősegély-nyújtási végzettség igazolása (üzemeltető feladata) M    N   NSZ 

Üzemeltető személyzet írásban történő kijelölése (üzemeltető feladata) M    N   NSZ 

Mászófal vezető kezelő – „falmester” - (munkahelyi vezető) írásban történő kijelölése 

(üzemeltető feladata) 

M    N   NSZ 
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Gyakorlati vizsgálat – Check It lista 

A „Mászófal” megfelelőségi CHECK IT vizsgálata  
Megjegyzés: Az értékelésben nem jelzett részek a helyszínen nem 

voltak vizsgálva. 

Minősítése: 
M – megfelelő 

N – nem megfelelő 

NSZ – nem szükséges 

Létesítmény (mászófal) vizsgálat: 
Műszaki védelem vizsgálata M      N      NSZ 

Figyelmeztető-, tiltó-, szabályozó jelzések, feliratok, tájékoztatók 

kihelyezése megtörtént? 

M      N      NSZ 

A mászófal vázrendszere, teherhordó szerkezete állékonyságát 

a megfelelően kialakított merevítő rendszerrel és a 

rendszeresített lekötésekkel lett biztosítva? 

M      N      NSZ 

A falszerkezetet a statikai terhelések méretezésének 

megfelelően, a szerkezeti rajzzal azonos módon, az alapján, az 

abban előírtak szerint végezték el? 

M      N      NSZ 

A telepítéshez, építéshez csak sérülésmentes, torzulásmentes, 

ép és a statikai követelményeinek megfelelő, megtisztított és 

rendszeresen karbantartott vázelemek lettek felhasználva? 

M      N      NSZ 

A vázszerkezethez nem tartozó, ideiglenes alkatrészek nem 

lettek beépíthetve? 

M      N      NSZ 

A falszerkezet szerelésénél az elemeknek erőszakmentesen 

lettek összeépítve? 

M      N      NSZ 

Az építés megfelelően előkészített, kiegyenlített, teherbíró 

talajon vagy alépítményen történt meg? 

M      N      NSZ 

Alépítményül erre a célra tervezett, az erőtani 

követelményeknek mindenben megfelelő, (a statikai 

számításokkal alátámasztott) a falszerkezethez rendszeresített 

teherviselő szerkezet lett alkalmazva? 

M      N      NSZ 

A mászófal fémszerkezetét földeléssel (EPH), ill. 

villámvédelemmel látták el? 

M      N      NSZ 

A sportmászófal alapját a fagyhatárig vitték le? M      N      NSZ 

A fémszerkezet közelében nincsen nagyfeszültségű vezeték, 

vagy egyéb, az ottani tevékenységre, ill. létesítményre veszélyt 

jelentő környezeti tényező?  

M      N      NSZ 

A mobil sportmászófal a telepítési szabályoknak megfelelően 

került telepítésre? 

M      N      NSZ 

Az összeállított szerkezet sarkai drótkötél segítségével történő 

kifeszítése (szélterhelésre történő méretezéssel) végrehajtásra 

került? 

M      N      NSZ 

A burkoló lapok elhelyezése a gyártó által meghatározott 

csavarok segítségével megoldott? 

M      N      NSZ 
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Standpontok felszerelése (Biztosító-, -kötélbiztosítást ellátó- 

pontok) biztonságosan rögzítésre és leellenőrzésre került? 

M      N      NSZ 

Biztosító kötél és az üzemeltetéshez szükséges felszerelések 

kihelyezése, ill. azok megfelelő állapota ellenőrzés keretében 

végre lett hajtva? 

M      N      NSZ 

A mászófal szemrevételezése, ellenőrzése, kipróbálása 

rendszeresen végre van hajtva? 

M      N      NSZ 

A mobil sportmászófal üzembe helyezése, Műszaki ellenőrzési 

naplóba történő bejegyzése megtörtént? 

M      N      NSZ 

A mászófal használatának szabályzata kitételre került? M      N      NSZ 

Felrántás elleni védelem biztosított? M      N      NSZ 

A mászási és esési zónába be lehet kerülnie illetéktelen 

személynek? 

M      N      NSZ 

A falszerkezeti rendszer kialakításánál figyelembe lett véve a 

szél-, hóterhelés? 

M      N      NSZ 

Veszélyes biológiai tényezők (darázs, méh, madárürülék, stb.) M      N      NSZ 

Az indulási szint kialakításának megtartása M      N      NSZ 

Az esési zóna kialakítása (pl. ütéstompító védőszivacs) 

megfelelő? 

M      N      NSZ 

A mászófal héjazata megfelelő? M      N      NSZ 

A mászófogások állapota megfelelő? M      N      NSZ 

Viharhatás, egyéb tényezők M      N      NSZ 

A mászófal ellenőrzése, karbantarthatósága biztosított? M      N      NSZ 

Segélyhívó, elsősegély felszerelés, tűzoltó készülék, megléte, 

használhatósága 

M      N      NSZ 

A terület tisztán tartása megfelelő? M      N      NSZ 
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Vendég fogadó zóna 
Tájékoztató táblák, leírások jelölések (Pályaszabályzat) M      N      NSZ 

Felelőségvállalási nyilatkozatot töltettnek ki a vendéggel? M      N      NSZ 

Felszerelés tárolás, kiadás  M      N      NSZ 

Illetéktelen személy bejutása veszélyes (elzárást igénylő) 

területekre meg van akadályozva? 

M      N      NSZ 

Felszerelés vizsgálat: 

A beülő hevederzet állapota (csatszerkezet megfelelősége, gumi 

minősége, felszereléstartó fül állapota, heveder keménysége, tisztasága) 

M      N      NSZ 

Karabiner kopása, zárszerkezet visszazáródási képessége?  M      N      NSZ 

A biztosítási pontok megfelelő állapotúak? M      N      NSZ 

Biztosító eszköz megfelelősége? M      N      NSZ 

Biztosító kötelek állapota? M      N      NSZ 

A mászócipők fertőtlenítése megoldott? M      N      NSZ 

A Fogyasztóvédelmi Felügyelőség vizsgálati szempontrendszere 

Jogszabályi hivatkozás: 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet  a mutatványos berendezések 

biztonságosságáról szóló jogszabály alapján Minősítése: 

A berendezés rendelkezik érvényes megfelelőségi tanúsítvánnyal? M    N   NSZ 

A berendezésen jól látható módon feltűntették a gyártó, kivitelező 

nevét, címét? 

M    N   NSZ 

A berendezésen jól látható módon feltűntették a berendezés típus 

számát, egyértelmű azonosítást lehetővé tevő megnevezését, egyedi 

pályanevét, vagy egyéb jelölését, megnevezést? 

M    N   NSZ 

A berendezésen jól látható módon feltűntették a berendezés gyártási 

sorozatszámát és a gyártás időpontját (év, hónap)? 

M    N   NSZ 

A berendezésen jól látható módon feltűntették a megfelelőségi 

tanúsítványt kiállító szervezet nevét, a tanúsítvány számát, kiadásának 

dátumát, hatályának lejáratát? 

M    N   NSZ 

Feltüntették az engedélyezett felhasználók egyidejű maximális számát, 

életkorát, testméreti (magasság, testtömeg) korlátokat? 
M    N   NSZ 

Az üzemeltető „Üzemeltetési naplót” vezet-e, és annak tartalma 

megfelel-e az előírtaknak? 
M    N   NSZ 

Az üzemeltetési napló a „Kezelő helyiségben” van tartva? M    N   NSZ 
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Vizsgálati szempontok 1. 

- MSZ EN 12572-1:2017 Mesterséges mászófalak 1. rész: A biztosítási 

pontokkal ellátott ACS (mesterséges mászófal) biztonsági követelményei 

és vizsgálati módszerei alapján 
Minősítése: 

 
Egyéni felső biztosítási (stand) pontok 
kialakítása 

 

- A biztosító kötél véletlenül nem akadhat, nem futhat ki idő előtt, 

rosszkor a biztosítási pontból (ezért például a plusz 

zárszerkezet nélküli) karabiner nem elegendő. 

 

- Az egyéni felső biztosítási pontokat legalább 2 ponton kell 

rögzíteni a szerkezethez. 

 

- Minden egyes rögzítési pontnak rendelkeznie kell a biztosítási 

pontra megadott teherbírással. 

 

- A rögzítési pontok közötti minden egyes kapcsolat 

teherbírásának nagyobb vagy egyenlőnek kell lennie bármely 

csatlakozó pont teherbírásával, ezt az teherbírást ellenőrizni 

kell. 

 

- Minden köztes biztosítási pontot és stand (függőállás pont) 

pontot az ábra szerint kell kialakítani. 

 
 
 
 
 

Megjegyzés: Ez alól kivételt képeznek a mászószektor tetején 

elhelyezkedő pontok. 

 

- A rudat vagy az eszközt, amelyen a kötél át van 

vetve vagy amelyen keresztül megy, akár egyéni, 

akár közös felsőbiztosítási rendszer esetében az 

ábra alapján kell lekerekíteni. 

 

M    N   NSZ 

 
Szabad esési zóna vizsgálata: 

 

- A szabad zóna a mászó biztonságos 

földet érését biztosítja. 

 

- Az esési zónában nem lehet 

semmilyen olyan tárgy, amely a 

használó sérülését okozhatja. Ez nem 

érvényes a mászószerkezetekre vagy 

a padlóra. Melléket ábra alapján: 

 

- A vízszintes esési zóna a biztosítási 

pont mögött 2m, mindkét oldalán 1,5 m 

és 8m alatta. 

 

M    N   NSZ 
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Köztes biztosítási pontok magasságának és távolságának 
meghatározása:   
Az egyes biztosítási pontok elrendezése és elhelyezése 

Előlmászáshoz kialakított útvonalnál az első biztosítási pont magassága 

nem haladhatja meg a 3,10 métert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
h - a pont és a föld közötti távolság függőlegesen, méterben, a biztosítási pont (ahol a 
biztosító kötél megtörik) alatt. 

— X = 1 m, ha h ≤ 4 m; — X = 1,40 m, ha h > 7 m; 

— X = 1,10 m, ha h > 4 m; — X = 1,50 m, ha h > 8 m; 
— X = 1,20 m, ha h > 5 m; — X = 2,00 m, ha h > 10 m. 
— X = 1,30 m, ha h > 6 m; Az x távolság tűrése 10 % lehet. 

 

M    N   NSZ 

 
Mászófalfelületek vizsgálata: 
- A mászófelület minden elérhető része éles szegélyektől és 

sorjától mentes legyen. 

- Minden él legyen lekerekített különösképpen, ahol a kötél 

felfekszik (megtörik) 

- Nem lehetnek 8 és 25 mm közötti, és 15 mm-nél mélyebb rések 

a falon, amelyek a kötél elakadását okozhatják kivéve, ha a 

repedések valamilyen különleges út részeként a mászásra 

lettek tervezve. A fogások behelyezésére szolgáló lukak a 

mászófalon megengedettek. 

M    N   NSZ 

 
Jelölés: 
Minden mászófalon jól látható helyen el kell helyezni egy kiírást az 

alábbiak feltüntetésével: 

a.) gyártó neve vagy védjegye 

b.) importőr vagy szállító neve 

c.) jelen Európai Szabvány neve és száma 

d.) a mászófal üzembe helyezésének dátuma 

e.) következő fő vizsgálat dátuma 

M    N   NSZ 

 
Használati utasítás: 
A használati utasítás tartalmazza a következőket: 

a.) A szükséges jelölést (megfelelő tartalommal) felsorolt 

információkat 

b.) A mászófalon elhelyezett biztosítási pontok típusát és helyzetét 

c.) A mászófalon egyidejűleg használható biztosítási pont számát. 

Figyelmeztetés: normál körülmények között a biztosítási pont 

rendszerek száma megegyezik a felső biztosítási pontok 

számával. Ha ez a szám nem egyezik meg (pl. Közös felső 

biztosítási pont van használva), a gyártónak ezt részleteznie kell 

a használati utasításban és jeleznie kell a mászófalon is. 

d.) Részletes használat, karbantartási és vizsgálati követelmények. 

 

 

 
 
 
 
 

M    N   NSZ  

 

 

 

 

 



 
Mászófal kezelő személyzet biztonságtechnikai ismeretei 

82 

 

©Gaál Péter 

Ennek tartalma: 
  

A gyártó/ szállító gondoskodik: 
 
a.) Karbantartási instrukciókról (feltüntetve az érvényes szabványt), 

melynek tartalmaznia kell egy nyilatkozatott, miszerint az 

ellenőrzések gyakorisága módosulhat a felszerelés típusa vagy 

a felhasznált anyagok vagy egyéb tényezők, mint például túlzott 

használat, vandalizmus különböző formái, tengerparti 

elhelyezkedés, légszennyezettség, az eszköz kora miatt. 

b.) A karbantartáshoz szükséges rajzokról és diagramokról 

vizsgálatokról és a megfelelő üzemeltetés ellenőrzéséről és ha 

szükséges (alkalmas) az eszköz javításáról. 

c.) Részletes instrukciókról arra vonatkozóan, hogyan lehet elérni a 

mászófal minden egyes használt részére belülről. 

 
Az utasításoknak részletesen tartalmaznia kell, hogy a 
felszerelés/berendezés vagy annak egyes részein milyen sűrűn 
kell ellenőrizni a következőket, ahol szükséges: 
 
a.) Napi vizsgálat:  

„Kezelői vizsgálat” - Rutinszerű vizuális (szemmel történő) 

vizsgálat (szemrevételezés). A rutinszerű vizuális vizsgálatokkal 

a talajról is könnyedén felfedezhetőek szembetűnő/nyilvánvaló 

hibák, veszélyforrások a mászófal frontoldalán. A mászófal 

esetén a fokozott használat és a vandalizmus miatt naponta 

szükséges az ilyen jellegű vizsgálat. Megjegyzés 1.: például a 

vizuális és üzemeltetési vizsgálati pontokra tisztaság, meglazult 

fogások, szabadzónában elhelyezett akadályok, hiányzó részek, 

túlzott használat és egyéb nyilvánvaló károk. 

 

b.) Havi vizsgálat:  
„Üzemeltetési ellenőrzés” - Az üzemeltetési vizsgálat egy 

részletesebb vizsgálat a felszerelés üzemeltetésének és 

stabilitásának és az alkatrészek használatának ellenőrzése. Ezt 

1-3 havonta vagy a gyártó utasításának megfelelő időközönként 

el kell végezni. Az üzemeltetési vizsgálatokat dokumentálni kell. 

A biztosítási pontok és a csuklós/mozgatható falak 

mechanizmusai speciális figyelmet igényelnek. 

 

c.) Fő vizsgálat:  
a fő vizsgálatot a megfelelő gyártó karbantartási6fenntartási 

utasítása alapján kell elvégezni a mászófal általános biztonsági 

állapotának megbecslésére, vizsgálni kell annak alapjait, a 

szerkezeti vázát és a fal felszíni felületeit, például az időjárási 

hatásokat, rohadás és korrózió jeleit, bárminemű változást a 

felszerelés biztonságosságában a javítási munkálatok vagy 

hozzáadott, illetve kicserélt alkatrészek következményeként. A 

biztosítási rendszerek, a szerkezeti váz és általában a mászófal 

belseje speciális figyelmet igényelnek.  

megjegyzés: a fő vizsgálat esetleg megköveteli egyes részek 

lebontását és a kritikus biztonsági felszerelések cseréjét. A 

felszerelések (berendezések) ezen vizsgálatával ajánlott egy 

hozzáértő, kompetens személyt megbízni, aki szigorúan szem előtt 

tartja a gyártói utasításokat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

M    N   NSZ  
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Az utasítások részletezzék a következőket is: 
 

a.) ahol szükséges, a karbantartási pontok és a karbantartás 

módja, például olajozás, csavarok meghúzása, kötelek újra 

feszítése 

b.) a kicserélt részeknek teljesítenie kell a gyártói előírásokat 

c.) ha valamely felszerelés vagy annak egy része speciális kezelést 

igényel 

d.) a pótrészek azonosítását 

e.) a járulékos intézkedéseket a bejáratási időszakban például: 

kapcsolatok megfeszítése, kábelek megfeszítése, mozgó 

részek olajozása 

f.) azon különleges intézkedések, amelyekre az üzemeltetőnek 

különleges figyelmet kell szentelnie a gyártói utasítás alapján. 

 

 

 

 

 

 

M    N   NSZ 

 
Adatszolgáltatás a mászófalról: 
 

Az adatszolgáltatási dokumentációnak, melyet át kell adni a 

megbízónak tartalmaznia kell az alábbiakat: 

 

a.) a teljes szerkezeti váz és az összes biztosítási pont részletes 

számítása 

b.) a biztosítási pontok helyét 

c.) jelentést a felszíni elemek ütközésvizsgálatáról (becsapódás 

vizsgálatáról) 

d.) jelentést a mászófal próbavizsgálatairól 

e.) jelentést a szabvány C függelék alapján elvégzett biztosítási 

pontok kapcsolatának vizsgálatáról, ha megfelelő 

f.) jelentést a fogás rögzítés teherbírási vizsgálatáról 

g.) jelöléseket 

h.) használati utasítást 

 

A próba vizsgálatokat az első üzembe helyezésnél és az újra üzembe 

helyezések esetén kell elvégezni. 

Az összes további újra kiépítés esetén csak az új számítások és 

vizuális vizsgálatok szükségesek a szabvány és a gyártói utasítás 

alapján. 
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Vizsgálati szempontok 2. 

- MSZ EN 12572-1:2017 Mesterséges mászófalak 2. rész: Sziklamászó 

falak biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei 

Minősítése: 
 
Biztonsági követelmények  
Maximális boulder fal magasság 
A maximális magasága a boulder falnak, ahol nem lehetséges a fal 

tetején állni 4500mm kell legyen. 4000mm kell legyen, ha lehetséges a 

fal tetején állni. 

 

M    N   NSZ 

 
Ütközés elnyelő anyag, ütéstompító védőszivacs 
Általános 
Az ütközés elnyelő anyagnak alkalmasnak kell lenni, hogy a fal 

legmagasabb pontjáról leeső mászó személyt is megvédje az esés 

hatásaitól. 

 
A “zsindely” - ütéstompító gumilap - ütközés elnyelő képessége 
A leggyakoribb kültéri ütközés elnyelő anyag az ütéstompító gumilap. 

Ennek használata esetén azt meg kell mosni, lekerekíteni és az átmérő 

8 mm és 16 mm között legyen és a minimális mélysége 400 mm. 

Az ütéstompító gumilap ütközés elnyelő képessége nem biztos, hogy 

minden esés esetén kielégítő, a boulder falaknál 3000 mm magasság 

felett. 

3000 mm-nél magasabb boulder falaknál az ütéstompító gumilap 

ütközés elnyelő képessége lehet nem kielégítő, hogy biztonságosan 

elnyeljen minden esést, egy megjegyzést kell felállítani a boulder fal 

oldalán figyelmeztetve a mászókat, hogy a boulder fal használata 

inkább hasonlít szabad mászáshoz a természetben, ezért érdemes 

használniuk más szabályos technikát, hogy védjék egymást, mint pl: 

kézi szpotolás (figyelő, segítő személy), crash-pad használata 

(különálló védelmi szőnyeg) stb. 

Ez az információ mindenki számára látható és hozzáférhető kell legyen. 

 
Más típusú ütközéselnyelő anyagok ütközés csökkentő képessége 
Más anyagok esetén, mint pl víz, légpárna, háló, gumi, szőttes stb. a 

vonatkozó szabványokat kell követni az adott anyag esetén 

ahol használható. 

 

M    N   NSZ 

 
Az eséstér, esési terület 
 
Az esési terület mérete, kiterjedése:  

- ha a boulder fal magassága kisebb mint 3000 mm,  

a függőleges vetületét a boulder falnak meg kell növelni L> = 2000 

mm-rel,  

- ha a boulder fal magassága 3000 mm vagy több, a függőleges 

vetületét a boulder falnak meg kell növelni L> = 2500 mm-rel, lásd 

az ábrát.  

- ha a boulder fal függőleges vagy 10 foknál kisebb mértékben 

áthajló és az  

oldalfalon nincsenek fogások, az ütközési terület a boulder fal 

mindkét oldalán lecsökkenthető 1500 mm-re. 
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Fal magassága A esési 

terület 

mérete a 

mászófal 

előtt 

Az oldalütköző 

területének 

mérete a falaknál 

≤ 10 ° és az 

oldalán nincs tartó 

Az oldalsó 

ütközési 

terület mérete 

a  

falaknál > 10 ° 

 
H L1 L2 L2 

0-tól ≤ 3 000 mm 2 000 mm A magasság  

50 % -a 

A magasság  

50 % -a 

> 3 000 mm 

és ≤ 4 500 mm 

2 500 mm 1 500 mm 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ütközési terület 

2 a boulder fal függőleges vetülete 

H a lehetséges legmagasabb fogás magassága 

L

1
 

a függőleges vetülethez hozzáadott kiegészítő hossz 

L

2
 

az ütközési terület további szélessége (különleges körülmények között) 

A oldalsó felület, ahol a mászás lehetséges az elülső fal részeként 

 
megjegyzés: Ha a boulder fal építője az átgondolt tervezésből 

adódóan meg tudja akadályozni a mászót a boulder fal mellé esésben, 

az ütközési terület kiterjesztése annak megfelelően csökkenthető. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
ahol:  1   biztonsági hab szőnyeg               2   vékony vagy lejtős matrac 

 
A moduláris biztonsági hab szőnyegek összekötése 
Ha az ütközést elnyelő anyag moduláris elemeket tartalmaz, a 

szakaszokat biztonságosan kell összekötni egymással vagy a réseket 

el kell fedni, hogy lehetetlen legyen egy mászó számára a részek közé 

jutás a résen keresztül. Ha az ütést elnyelő anyagok egy egybefüggő 

felületű takaró alatt vannak, a takarónak kielégítően feszesnek kell 

lennie, hogy közel tartsa egymáshoz a biztonsági hab matracokat. 
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Esési tér 
Az esési téren belül nem lehet semmilyen akadály, amely a használót 

veszélybe sodorhatja. Ez nem vonatkozik a mászó szerkezetekre. 

M    N   NSZ 

Boulder fal felületek 
Minden elérhető része a boulder fal felületének mentesnek kell lennie 

éles szegélyektől és sorjától. Szegélyek minimálisan 1mm sugárban 

kell kerekíteni, vagy 45 fokban 1mm-ben levágni. Nem lehet törése 

vagy repedése a felületi elemnek. 

Rések ne legyenek 8mm és 25mm között és 15mm-es mélységgel, 

melyek beszoruláshoz vezethetnek, hacsak ez a funkció nem 

kifejezetten mászásra lett tervezve. A fogás rögzítő furatok a boulder fal 

mászó felületén nem tartoznak ide. 

M    N   NSZ 

Jelölés 
Minden boulder falat meg kell jelölni egy tisztán látható helyen 

figyelmeztetéssel, ami részletezve: 

a)    a gyártó neve vagy márkajele; 

b)    az importőr vagy szállító neve; 

c)    az Európai Szabvány száma és ideje, pl: EN 12572-2:2008; 

d)    a boulder fal felállításának ideje (az év 4 számjeggyel) 

e)    a következő fő ellenőrzés ideje (az év 4 számjeggyel) 

f)    hogy ez egy speciálisan mászásra tervezett boulder fal és nem 

játszótéri felszerelés; 

megjegyzés: Ez elsősorban a külső szabadtéri boulder falakra 

vonatkozik 

M    N   NSZ 

Használati utasítás 
A használati útmutatót el kell látni a következő információkkal: 

a)    minden információ, amit az 5. Záradék tartalmaz; 

b)    különleges karbantartás és vizsgálati követelmények; 

c) maximálisan adható terhelés négyzetméterenként a nagy 

eltávolítható részeknek (pl: Macros fogások); 

d) maximális mászók száma, amely bármikor engedélyezett, ahol 

használható. 

M    N   NSZ 

A boulder fal megfelelősége műszaki dokumentáció 
A megfelelőségi dokumentációt az ügyfélhez el kell juttatni és a 

következő információkat kell tartalmaznia: 

a)     részletes számítások (vagy indoklások) a boulder fal stabilitásáról 

megjegyzés: Minden további áttervezéskor csak a szabványnak 

megfelelő számítások (vagy indoklások) és a gyártó utasításai 

szükségesek. 

a) jelentés a fogásfelhelyezés-ellenállóság tesztről, ahol 

alkalmazható; 

b) jelentés a felületi elemek ütési tesztjéről; 

c) jelentés a moduláris biztonsági hab szőnyegek részek 

kapcsolatáról, ahol alkalmazható; 

d) indoklás az ütési zónában használt ütéselnyelő anyagok 

kiválasztásáról; 

e) jelölés 

f) útmutató 
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Egyéb fontos körülmény: 

 
- Elsősegély-felszerelés megléte? 
- Segélyhívó készülék készenlétben tartása? 
- Tűzoltó készülék megléte? 
- Menekülési irányok akadálymentességének biztosítása, jelölése? 
- Szellőztetés biztosítása? 
- Fertőtlenítés lehetősége (pl. mászócipők)? 
- Villamos hálózat érintésvédelmi vizsgálata? 
- Pórmentesítés, takarítás, tisztán tartás 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vizsgálati szempontok 3. 

- MSZ EN 12572-1:2017 Mesterséges mászófalak 3. rész: A 

mászófogantyúk biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei 

Minősítése: 
Biztonsági követelmények 
Anyag 
A fogások gyártásához használtak veszélyes anyagokat, amik esetleg 

az eszköz használóira káros egészségügyi hatásokkal járnának? 
M    N   NSZ 

Ergonómiai követelmények 
- A fogás felszíne mentes legyen a sorjáktól és az éles élektől, ahol 

a lekerekítés kisebb, mint 0,5mm; 

- A fogásokon nem lehetnek olyan kiálló részek, amelyek átmérője 

kisebb, mint 15 mm és a faltól 40 mm-nél jobban kiállnak; 

- Kerülendők a 8-25 mm átmérőjű lyukak, amik mélyebbek 15 mm-

nél, ha nem kifejezetten mászásra tervezik ezeket, bele 

szorulhatnak dolgok 

M    N   NSZ 

Használati utasítás 
A használati utasítás tartalmazza az alábbi információkat?: 

a) Rögzítési mód részletei 

b) Rögzítéshez szükséges maximális nyomaték az összes 

csavartípusra, ami a fogás felhelyezéséhez kell 

c) Ajánlott használat 

d) Karbantartás (használati időtartam, tisztítás, szemrevételezés) 

e) Javítás 

f) Eltávolítás 

M    N   NSZ 

Jelölés 
Minden fogás megjelölendő a gyártó/szolgáltató logójával, csak a 

csavarlyuk 50mm-es körzetét kell szabadon hagyni. 
M    N   NSZ 
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9. sz. melléklet - Mászófal üzemeltetéséhez kapcsolódó megtörtént 
sérülések, balesetek, veszélyes szituációk 
 
Esemény leírása: Egy rutinosnak mondható mászó már többször fölmászott az 

egyik falszakaszon, majd leeresztették. Pihenés után újra felmászott, majd a kötélbe 

bele terheléskor lezuhant. 

Hatása: A mászó a helyszínen életét vesztette. 

Bekövetkezési ok: L Utólag derült ki, hogy a biztosító kötél karabinerét a beülő 

felszereléstartó oldalsó fülébe akasztotta bele, ami terhelés hatására elszakadt. 

Nem mászóteremben történt, de ott is reális veszélyként jelentkezhet. 

Megjegyzés: Ilyen jellegű baleset „púderzsák” műanyag csatos hevederébe 

akasztással is történt. Ott a 7 m-es esést végül a 30 cm vastag szivacs fogta föl... 

 

 

 

Esemény leírása: Egyik hazai kalandparkban kezelő személy biztosította föl a 

vendéget egy 8 m magas mobil mászófalon. A vendég a biztosító kötélbe bele 

terheléskor lezuhant. 

Hatása: A vendég bokája eltört. Maradandó egészségkárosodás és életjáradék 

fizetése. 

Bekövetkezési ok: A biztosító animátor a kötél karabinerét nem akasztotta be a 

mászó első hevedergyűrűjébe, - megmagyarázhatatlannak gondolt okból - csak 

átbújtatta rajta. Azt tudni lehet, hogy közben másnak beszélt, magyarázott... 
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Esemény leírása: Több esetben is bekövetkezett abból, hogy felső biztosításos 

mászásnál a biztosító kötelet egy karabinerrel rögzítették a mászóbeülőhöz, mely idő 

közben kicsavarodott és a mászó leesett. 

Hatása: Súlyos sérülések...  
Bekövetkezési ok: A karabiner zárszerkezetét a kötél kinyitotta. A felszerelés 

gyártók nem véletlenül több karabiner használatát írják elő ilyen jellegű biztosítás 

során.  

Egyéb megállapítás: Eredetileg két karabiner volt rendszeresítve, de egy új kezelő 

személy, aki némi mászótapasztalattal rendelkezett, úgy gondolta, hogy egy 

karabiner is elég, így áttértek (mert nem olyan macerás akasztani) az egy karabiner 

használatára. 

 

Ezért: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esemény leírása: Több esetben akasztották már be a beülőhöz kapcsolt karabinert 

a biztosító kötélre kötött nyolcas csomóból kilógó kötélvégre az alapcsomó és a 

mellé kötött biztosító segédcsomó közé. 

Hatása: Súlyos sérülések...  
Bekövetkezési ok: Nem oda figyelés. Rutinműveletként végzett kapcsolás. 
 

 

 

 



 
Mászófal kezelő személyzet biztonságtechnikai ismeretei 

90 

 

©Gaál Péter 

 

 

Esemény leírása: Kislány mászott, miközben a testnevelő tanár biztosította. Már 

többször mászott és pihent. Egyik következő mászásnál a kislány akasztotta be a 

beülőjén lévő karabinert a kötélre. Azonban nem a biztosító kötél végén lévő 

(nyolcas csomóval megkötött) hurokba, hanem a kötél másik végén lévő végcsomó 

(dupla halász) elé. Amikor fent bele terhelt, a végcsomó át csúszott a karabineren. 

Hatása: Súlyos sérülések...  
Bekövetkezési ok: A testnevelő tanár nem ellenőrizte le, hogy a kislány rossz 

helyre akasztotta be a karabinert. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esemény leírása: Több esetben is történt a biztosító eszközök (Reverso, Grigri) 

nem megfelelő használatából adódó leejtéses baleset.  

Hatása: Nagyon súlyos sérülések...  
Bekövetkezési ok: Túl sok kötelet engedtek ki, vagy elengedték a szabad 

kötélszálat, vagy rá markoltak a Grigri karjára. Volt, hogy a kötél megszaladt a 

Reversoban és ez megégette a biztosító személy tenyerét, amitől elengedte a 

kötelet, a társa pedig leesett... 

Következmény: Sok mászóteremben – véleményem szerint hibásan - betiltották a 

Grigri használatát. A helyes eszközhasználatra kell kioktatni a mászókat. 

Nem kérünk olyat biztosításra, aki nem tud megbízhatóan eszközt kezelni. 
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Esemény leírása: Biztosítás nélkül mászott föl, majd leesve rosszul érkezett a 

lábára. 

Hatása: Súlyos bokatörés  
Bekövetkezési ok: Illetéktelen személyként, engedély nélkül és szabálytalan módon 

mászott föl a falra. 
 

Esemény leírása: Boulder fal tetejére ugrott át az egyik kezelő személy, de lesett 

onnan. 

Hatása: Súlyos sérülések...  
Bekövetkezési ok: Biztosítás nélkül végezte a tevékenységét. 
 

Esemény leírása: Boulder fal tetejéről ugrott le, de rosszul érkezett. 

Hatása: Súlyos lábsérülés...  
Bekövetkezési ok: A vonatkozó szabványi előírás nem véletlenül határoz meg 

maximális boulder falmagasságot, ill. a fal tetejére történő felmászás tilalmát. 
 
Esemény leírása: Egyik hazai kalandparkban kezelő személy vitte föl a biztosító 

kötelet egy 8 m magas mobil mászófal tetejére, a mászófalon felmászva (a behúzó 

segédkötelet véletlenül kihúzták). A kötelet befűzte a felső biztosítási pontba, majd 

ugyancsak szólóban megpróbált lemászni, de megcsúszott és leesett. 

Hatása: A kezelő személy medencecsont és bordatörést szenvedett. 

Bekövetkezési ok: Az animátor nem használt biztosítást... 

 
Esemény leírása: Sok esetben történt már, hogy a biztosító kötél nem volt elég 

hosszú (ezek inkább szikláknál fordulnak elő nagyobb eséllyel) és a mászó 

eresztésekor a kötél kicsúszott a biztosító eszközből. 

Hatása: A mászó leejtése miatt súlyos sérülések történtek... 

Bekövetkezési ok: A biztosító kötél túl rövid volt, ill. nem alkalmaztak végcsomót a 

kötél másik végére. 
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