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                                           KALANDPARK KEZELŐ 
- MAGASLATI KÖTÉLPÁLYA ÜZEMELTETŐ SZEMÉLYZET - 

BIZTONSÁGTECHNIKAI ISMERETEI 

Mottó: 

”Kötéltechnika a magasban történő munkavégzés szolgálatában” 
 

Oktatási segédanyag 
Összeállította:  

• Gaál Péter 
Ipari alpintechnikai-, munkabiztonsági oktatási szakértő, Mestre ipari alpinista 

Erdei magaslati kötélpálya üzemeltető biztonságtechnikai oktató  

 

Oktatási segédanyagként való használata kizárólag a 4G  Training  Kft.  és  a  GPH 
Rope Kft.  oktatási tematikáján alapuló elméleti és gyakorlati képzéssel  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. 
Verzió szám: 2.2                                  Anyag összeállításának lezárása: 2020. november 30. 
 

Az  összeállítás  csak  egyben  és  magán  célra  használható  föl,  más  módon  történő 
hasznosítása kizárólag az anyag összeállítójának írásos engedélyével történhet! 
 

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 4gtrainingkft@gmail.com vagy 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!  
Akiknek köszönettel és hálával tartozom az anyag elkészítéséért:  
Gaszner  Róbert,  Gyurkó  Gábor,  Gurin  László,  Kóczán  Gábor,  Majoros  Csaba,  Polyák  Attila, 
Szabó László, Tóth Barna, Várdai Attila, Vas Zoltán, Telepy Zoltán, dr. Puskás Lajos, Pál Vince  

 
 

 
 

 

 
                             

 
 

    

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

Hagyd, hogy csináljam és én megértem.” 
-  Konfuciusz - 
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Nehézségi szint fantázia 
név szerinti besorolás pl.: 
- „Méhecske” 

Gyerekpálya  
- „Dongó” Középszintű 

gyerekpálya  
- „Szitakötő” Junior 
- „Szajkó” Kezdő nagy 
- „Szarka” Középhaladó   
- Haladó „Sólyom” 
- Extrém „Héja” 
- Tiroli csúszó pálya 

„Sas” 
 

                                      „KALANDPARK KEZELŐ” 
- MAGASLATI KÖTÉLPÁLYA ÜZEMELTETŐ - 

biztonságtechnikai képzés oktatási segédanyaga 
    Csak belső használatra! 

1. Bevezető 
 
1.1. A kalandparkok kialakulása 
 
A „Kalandparkok”, „Magaslati kötélpályák” eredeti célja a résztvevőknek első sorban 
egyénileg esetleg csoportosan mozgásélményt nyújtani, természet élményét 
megtapasztalni, szórakoztatni. Ehhez, - mivel leesés veszélyes környezetben 
történik – különböző egyéni biztosítási rendszert alkalmaznak. 
A  kalandparkok  előképe  valahol  a  brazíliai,  costa  ricai  esőerdőkben  keresendő.  A 
biológusok  a  fák  felső  lombkorona  szint  flórájának  és  faunájának  biztonságos  és 
hatékony tanulmányozásához barlangászoktól, hegymászóktól költcsönzött 
kötéltechnikát  kezdtek  el  alkalmazni.  Majd  rájöttek,  hogy  ennek  élvezeti  értéke  is 
van. Így kezdtek el laikusokat is felengedni ezekre a pályákra. Az első ilyen parkok 
u.n. canopy (csúszó) pályák voltak. 
A másik motiváló ötlet a katonaság kiképző pályáinak akadályaiból jöhetett.  
Így felfogható úgy is, mint az erdei kalandpálya civil adaptációja a katonai gyakorló 
akadálypályáknak. Ezek együttesen szolgáltattak ötletet az általunk ma ismert 
kalandparkok kialakításához. 
A leginkább elterjedt biztosítási módot pedig az u.n. „via ferrata” technika szolgáltatta 
(sziklafalakon elhelyezett sodronyköteles biztosítás kialakítása és védőeszköz 
együttes használata). 

 

Franciaországban már 1991-ben léteztek ilyen parkok. Mára ezek kialakításához és 
üzemeltetéséhez kapcsolódó szabványok és egyes EU tagállamokban szabályzások 
is  létrejöttek.  Mára  a  klasszikus,  élő  fákra  épített  kötélpályákon  kívül  van  telepített 
faoszlopos,  fémoszlopos,  fémszerkezetes,  belső  téri  (csarnokban),  sziklára,  vagy 
éppen sóbarlangba telepített park, ill. ezek különböző kombinációja is.  
A kialakításoknak és akadályok sokszinűségének csak a képzelet szab határt.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A pályán használt színkódok pl.: 
- citromsárga (magasság: 1-1,5 méter)  
- pink (magasság: 1,5-2,5 méter) 
- zöld (magasság: 2,5-4,0 méter)  
- lila (magasság: 4,0-5,0 méter) 
- kék (magasság: 5,0-6,0 méter) 
- türkiz (magasság: 6,0-7,0 méter) 
- piros (magasság: 7,0-9,0 méter) 
- barna (magasság: 9,0-12,0 méter)  

A színek egyszer smint a technikai,  
fizikai nehézséget is jelölik! 
 

Nehézségi szint 
szerinti besorolás pl.: 
- Gyerekpálya  
- Középszintű 

gyerekpálya  
- Junior pálya 
- Kezdő nagy pálya  
- Középhaladó   
- Haladó  
- Extrém 
- Csapatépítő pálya 
- Tiroli csúszó pálya 
- Családi pálya 
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A legtöbb pálya korosztályhoz, magassághoz is igazítják, így 
„gyerek pálya”, „junior” pálya, „felnőtt pálya”, „csapatépítő 
tréning pálya”, „családi pálya” (de készült már mozgássérültek 
részére is kalandpálya). Az egyes nehézségeket is 
kategórizálni lehet pl. szín, megnevezés alapján is.  
 
Magyarországon kb. 1999-2000-ben nyíltak meg az első ilyen 
létesítmények. Azóta gomba módjára szaporodnak a 
legkülönbözőbb  típusú  és  méretű  parkok.  Mára  az  ország 
majd minden szegletében találkozhatunk ilyen jellegű parkkal. 

Lásd.: http://kalandpark.lap.hu 
 
A „változatosság” azonban sajnos azok minőségében és biztonságában is 
megmutatkozik.  Ennek  részben  oka  megrendelői  és  kivitelezői  oldalról  egyaránt  a 
hozzá nem értés, igénytelenség és a kivitelezői kóklerség is. 
Szerencsés  esetben -  és  ezt  számos  üzemeltető,  ill.  igényes  kivitelező  is  belátta - 
egy, ebben az anyagban is részletezett biztonsági metódus mentén történik meg a 
park kiépítése, üzembe helyezése, majd üzemeltetése is.   
Hazánkban, 2020-ig az ebben a tárgykörben hatáskörrel rendelkező Nemzeti 
Fejlesztési  Minisztérium  és  az  alá  rendelt  Nemzeti  Fogyasztóvédelmi  Hatóság  a 
kalandparkokat az Európai Bizottság 2005-ben kelt állásfoglalása alapján, - a 
kalandparkokban felállított kötélpályák szórakoztató berendezésként meghatározva - 
„Mutatványos berendezések” közé sorolta és az ahhoz kapcsolódó jogszabály (2017 
óta nevesítve) - 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet - előírásait követelte meg.  
2020.  november  30-án  új  rendelet  lépett  hatályba,  mely  már  szórakoztatási  célú 
sporteszközként  foglalkozik  vele  –  24/2020.  (VII.  3.)  ITM  rendelet  –  így  ennek 
követelményei váltak mérvadóvá.  
(!) Kalandparkokra vonatkozó kivonatolt rendelkezéseit lásd a 16. sz. mellékletben. 
Megjegyzés: 2016. december 31-i hatállyal megszűnt a Nemzeti Fogyasztóvédelmi 
Hatóság.  Az  NFH általános  jogutódja az  NFM,  valamint a  másodfokú ügyekben  országos 
illetőséggel a Pest Megyei Kormányhivatal. Első fokon a területileg illetékes járási 
fogyasztóvédelmi hivatal jár el.  
 
Az  egyik  igen  nagy  gond  az,  hogy  többnyire  a  laikus  vendég  nem  látja  a  parkok 
közötti,  sokszor  égbe  kiáltó  különbséget.  Azonban  egy  esetlegesen  bekövetkező 
súlyos baleset, melyet - ismerve - a média is felkap, általánosítani fog, 
különbségtétel nélkül az egyes parkok között. Ez esetben éppen a minőségi 
parkokra is kimondva elmarasztaló véleményt. Mára már lényegesen javult a parkok 
műszaki  állapota  és  jópár  kötélpálya bezárt a  rossz  anyagválasztás,  kivitelezés és 
egyéb okok miatt. 
Az anomáliákat félre téve, a legfontosabb kiemelt cél a biztonságos üzemeltetés. Így 
könnyen  belátható,  hogy  az  egyik  legfontosabb  biztonsági  tényező  a  képzett  és 
felelőségtudó  üzemeltető  személyzet.  Lehet  bármilyen  magas  minőségű  az  adott 
pálya kialakítása, profi a felszerelés, ha az üzemeltető személyzet képzetlen, 
felelőtlen,  a  baleset  bármikor  bekövetkezhet.  Míg  ennek  ellenkezője  is  igaz.  Egy 
esztétikailag „kevésbé” tökéletes pálya is magas biztonságot képviselhet megfelelő 
kezelő személyzet üzemeltetése mellett.  
Összeállított  anyagunk fő  célja  is így  az, hogy  a  „Kalandpark  kezelő” -  üzemeltető 
személyzet, pályaanimátor - minnél képzettebb, tájékozottabb legyen, mert csak így 
lehet az élvezetes tevékenységhez biztonságos hátteret nyújtani.  

Ehhez jó képzést kívánunk, bízva a szükséges tudás megszerzésében és 
megfelelő alkalmazásában! 
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2. A „Kalandparkok” (Magaslati kötélpályák) 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  igénybevevő  vendégek  és  saját  dolgozói  részére.  Ezt  szolgálja  a 
„magaslati kötélpályák”, vagy „kalandparkok” megfelelő biztonsági szabályzási 
rendszere is. Kiemelt célként a biztonság megvalósítása érdekében a tevékenység 
azon  részeit  is  szabályoztuk, melyekkel  joghézag  miatt egyelőre  nem  foglalkoznak 
az állami szervek.  
 

2.2. Üzembe helyezési, üzemeltetési szabályzás 
 

2.2.1. A „magaslati kötélpálya” biztonságtechnikai kivitelezése 
 

Kivitelezés: 
A  létesítmény  kialakításában  -  az  elvárható  technikai  színvonalnak  megfelelően, 
statikai erőtani ellenőrző számítások (kötélszerkezetek számítása, mesterséges 
oszlopok,  oszlopbefogás  méretezése)  –  statikai,  valamint  a  kalandpályák  üzembe 
helyezéséhez, üzemeltetéséhez kapcsolódó (MSZ EN 15567-1-2 jelű szabványok és 
egyéb szakmai ajánlások, gyártói útmutatások) szabványi előírásokat érdemes 
figyelembe venni.  
• Pályavonal kijelöléséhez, akadályelemekhez, megfelelő kialakításhoz kapcsolódó 

kockázatértékelést, vizsgálatot szükséges elvégezni.  
• A létesítmény minden elemét szabványos, minősített anyagból, kötőelemből 

szükséges, összeállítani, építeni.  
• Élőfára telepített pályák esetén favizsgálói szakvélemény és megfelelő teherbírás 

igazolása szükséges.  
• Mesterséges  oszlopokra  telepített  pályáknál  az  oszlopok  minőségére  vonatkozó 

nyilatkozat és alapozási dokumentáció szükséges (talajminőségtől függően 
talajmechanikai vizsgálatra is szükség lehet).  

• Önállóan telepített pálya esetén villámvédelem kialakítása is indokolt lehet. 
• Esti világítás kiépítése esetén megfelelő minősítésű érintésvédelmi mérés 

elvégzését indokolhatja. 
• Nagyobb  magasságot  átívelő  kötélpályánál  (légi  közlekedés  veszélyeztetésének 

fölvetődése  esetén)  légi  közlekedési  jelzések  kihelyezése  válhat  szükségessé 
(Légügyi hatósággal történt egyeztetést követően). 

• A megfelelő teherbírást, állékonyságot - biztonsági tényezővel rászámolva - 
statikai számításokkal kell alátámasztani.  

• A kivitelezés biztonságtechnikai megvalósításába érdemes biztonságtechnikai 
szakirányú szakembert bevonni. Szabvány megfelelőségi vizsgálatot elvégeztetni. 

• A kalandparknak érvényes megfelelőségi tanúsítvánnyal kell 
rendelkeznie, melyet kijelölt szervezet állíthat ki, műszaki 
vizsgálatot követően. Mivel I.-es veszélyességi osztályba 
sorolandó „berendezésről” van szó, így tanúsítvány érvényességi 
ideje 1 év. (kijelölt szervezet pl.: ÉMI-TÜV SÜD Kft.)  
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Biztosítás: 

Az üzemeltetés során  az adottságokhoz igazítottan kell kiépíteni, 
kialakítani, a legkedvezőbb biztosítást.  
 
A felhasználó biztonságát: 
- vagy olyan egyéni védőfelszerelés rendszer garantálja (hevederzet, kantár, 

karabinerek…), amelyet valamilyen zuhanás gátló eszközhöz (futóstandhoz, 
fékezőcsörlőhöz) rögzítenek  

- vagy valamilyen kollektív védőeszköz (háló, matrac, korlát…) biztosítja. 
Felső biztosítás:  
A felső biztosítással történő magasban végzett feladatok során a biztosítás elve, a 
veszélyes mértékű zuhanás lehetőségének kizárása melletti, biztosítási módok 
megválasztása. A szolgáltatást igénybe vevő látogató testét nem érheti káros rántási 
erő. A veszélyes mértékű esés, zuhanás lehetőségének kizárása, valamint a 
minimális esési tényező szavatolhatja ennek a feltétlen követelménynek a 
teljesülését, melyet a megfelelő pályakialakítás, biztosítókötél elhelyezés és 
leellenőrzés szavatolhat. 
 
Felszerelés: 
A „magaslati kötélpálya” szabadidős tevékenységekor, annak biztosítása során 
szükséges  speciális  hegymászó,  ill.  kimondottan  kalandpályákhoz  kialakított,  már 
bevált felszerelések rendszerként történő használata garantálhatja a megfelelő 
biztonságot. A rendszer minden elemének rendelkeznie kell minősítéssel, 
megfelelőségi nyilatkozattal, érvényes időszakos vizsgálatokkal, használati 
tájékoztatóval, melyek biztosítják a határterhelések biztonságos elviselését. Az UIAA 
(Nemzetközi  Hegymászó  Szövetség)  minősítésével  látja  el  ezeket  az  eszközöket. 
Ezen minősítés nélkül az EU területén nem használhatóak kalandparkos 
tevékenységhez ilyen eszköz. A felszerelések egy részének, - az üzemeltető 
személyzet egyéni védőeszközei - ezen kívül még rendelkeznie kell EU 
megfelelőségi tanúsítvánnyal (CE és EN /egyéni védőeszközök használatához 
szükséges vizsgálatot igazoló számmal/) minősítéssel, magyar nyelvű megfelelőségi 
nyilatkozattal.  Egyre  nagyobb  szakmai  szerephez  jut  a  Nemzetközi  Kalandpark 
Egyesület (IAPA) mely számos ajánlást fogalmaz meg a kalandparkokban 
használatos felszerelések esetében. 
 
 
 
 
Az előzőektől eltérő kialakítások esetén annak megfelelő biztonságát 
vizsgálattal szükséges igazolni!  
 
2.2.2. A „magaslati kötélpálya” üzembe helyezéséhez szükséges 
dokumentációk, jogszabályi megnevezéssel hivatalos „Műszaki 
dokumentumgyűjtemény”: 
 
1. Üzembe  helyezési  eljárásról,  kockázatértékelésről,  biztonságtechnikai  szemléről, 

üzempróbáról készült jegyzőkönyv az MSZ EN 15567-1 jelű szabvány alapján és 
megfelelőségi tanúsítvány (minősítő szervezet).  

2. Védőeszközök belső juttatási rendje /Az üzemeltető személyzet esetén az 1993. 
évi XCIII. tv. alapján/. 
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3. Erőtani  (statikai)  vizsgálat,  erőtani  igazoló  számítások  /tervezői  jogosultsággal 
rendelkező szerkezet-építőmérnök bevonása szükséges/ - hatályos EUROCODE 
szabványok alapján 

4. Figyelmeztető, tájékoztató jelölések, jelzések, ábrák 
5. Élőfákra telepített pályák esetén Favizsgálat (a felhasználásra kerülő fák 

állapotvizsgálata) 
6. Telepített oszlopok, rögzítési pontok esetén alapozási tervdokumentáció, szükség 

esetén talajmechanikai vizsgálat, alapozási tervdokumentáció 
7. Fémoszlopok, rögzítési pontok esetén hegesztési varrat vizsgálat, igazolás   
8. Tervezői-, gyártói-, telepítői megfelelőségi nyilatkozatok,  
9. Szükség esetén érintésvédelmi-, villámvédelmi jegyzőkönyv, Légügyi-, 

Közlekedési hatósági engedély  
10. Szabványmegfelelőségi vizsgálat, pályaellenőrzés. Üzempróba és szabvány 

megfelelőségi vizsgálat és ezekről készült jegyzőkönyv 
11. A  biztonságos,  megfelelő  kialakítást  érvényes  megfelelőségi  tanúsítvánnyal  kell 

igazolni,  melyet  kijelölt  szervezet  állíthat  ki,  műszaki  vizsgálatot  követően.      (Pl. 
ÉMI-TÜV SÜD Kft.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
             Erőtani ellenőrző számítások        3D akusztikus tomográfiai favizsgálat 
 

2.2.3. A „magaslati kötélpálya” 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 
• pályaminősítés érvényességének nyomon követését 
• a pályák megfelelő üzemeltetésének, használatának biztonsági előírásait, 

szabályait (időjárás, létszám, vendégre vonatkozó elvárások, stb.) 
• a  személyi  feladat-  és  felelősség  köröket  (vezető  animátor–munkahelyi  vezető), 

pályaanimátorok munkaköri leírását 
• a felszerelések tisztítását, tárolását, 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 
• ismétlődő oktatások, gyakorlások időközét 
• a képzés elvégzésének dokumentálását, oktatási naplót 
• írásban történő kijelőlését a pályaanimátoroknak és a vezető animátornak 

 
!
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2.2.4.  A  „magaslati  kötélpálya”  üzemeltetéséhez  szükséges  dokumentációk, 
jogszabályi megnevezéssel „Kézikönyv”: 
 
1. Üzemeltetési  eljárásról,  annak  részleteiről  az  MSZ  EN  15567-2  jelű  szabvány  

foglalkozik részletesen, bár közel sem teljes körüen. (lásd. 7. sz. melléklet) 
2. Üzemeltetési dokumentumok: 

• felszerelés nyilvántartási naplók 
• magyar nyelvű használati utasítások, megfelelőségi nyilatkozatok 
• időszakos felszerelés felülvizsgálati jegyzőkönyvek 
• végzettséget igazoló bizonyítványok 
• pályaanimátor írásban történő kijelölése 

3. Üzemeltetési biztonságtechnikai szabályzat (belső szabályzási rendszer) 
4. Minősítő szervezet által kiadott dokumentumok:  

• megfelelőségi tanúsítvány (érvényes) 
• adattábla 
• üzemeltetési napló 

5. „Üzemeltetési napló” mellé alkalmazott vizsgálati check it 
6. Kihelyezet - vendégekre, látogatókra vonatkozó – pályaszabályzat 
7. Felelősségvállalási nyilatkozat 
8. Mentési terv  
9. Az üzemeltetési személyzetre vonatkozó munkaköri leírás 
10. Az üzemeltetési személyzetre vonatkozó kockázatértékelés 
11. Pályaanimátor, Vezetőanimátor írásban történő kijelölése 
12. Pályatanúsítvány érvényessége 
 
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.  
 
Képzési szintek egymásra épülő moduláris struktúrája (MIAOE és ÉMI-TÜV 
SÜD Kft. közös képzési rendszere alapján):  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Részletek lásd a 11. sz mellékletben! 

KK1. – 1. szintű 
„Kalandpark kezelő” 

KK2. – 2. szintű 
„Kalandpark kezelő” 

KK3. – 3. szintű 
„Kalandpark kezelő” 

Specialitást elsajátított 
„Kalandpark kezelő” 

KK0. – 0. szintű 
„Kalandpark kezelő” 
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Specialitások: 
 

– Óriás hinta kezelő 
– Hálómászó, rekeszépítő, mászófa kezelő 
– Mászófal (felső biztosítással) kezelő 
– Mobil mászófal kezelő 
– Canopy pálya kezelő 
– Mega Zipline kezelő 
– Ejtőgép kezelő  

Megjegyzés: KK1. szinttől választható 
 
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 
§ „Magaslati  kötélpálya”  üzemeltető  biztonságtechnikai-,  munkavédelmi  oktatás, 

esetleg OKJ-s Ipari alpinista végzettség  
§ Elfogadott szakmai képzést követően „Kalandpark kezelői” (korábbi 

megnevezéssel „Mutatványos berendezés kezelői”) igazolás, melyet 3 évente új 
vizsgát  szükséges  tenni.  (Budapest  Főváros  Kormányhivatala  által  feljogosított 
szervezet adhat ki oktatásra feljogosító engedélyt  -  pl. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 
részére) 

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

vagy egyéb EU ill. UIAA minősítésű kalandparkos, hegymászó felszerelést 
szabad csak használni az üzemeltetés során 

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

• Megfelelően összeállított mentő eszközök, pályaüzemeltető felszerelések 
• Elsősegély-felszerelés, segítséghívás lehetőségének biztosítása 

 
2.3.3. Az egyes biztosítási rendszerek 
 
• A: Manuális zárású (csavaros) karabinerek 
• B: Automatán záródó (kétirányú) karabinerek 
• C: Kapcsolt biztosítás. Csökkentett esély a kicsatolásra. 

Félrecsatolás esélye fennáll. 
• D: A kicsatolás meg van akadályozva és egy beépített 

rendszer (kulcs vagy mágnes) megakadályozza a félrecsatolást.  
• E: Folyamatos biztosítás csúsztatóval. A csúsztató egy eszközzel nyitható, vagy 

egy többszörös biztosítású zárszerkezet van egy karabineren. 
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3. Felszerelés ismeret 
 
         3.1. Vendég felszerelése 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. Poliamid alapanyagú eszközöket károsító tényezők 
 
§ UV sugárzás, hősugárzás, mechanikai hatások, 

nedvesség, homok, vegyi anyagok (savak, lúgok),  
öregedési idő, emberi vizelet 
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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 % /kötélen való mászás, ereszkedés/ 
- féldinamikus kötél (szemistatikus) 4-5 % /kötélen való mászás, ereszkedés/ 
- dinamikus kötél 6-8 % /kötélen való mászás, ereszkedés, biztosítás/ 

 
1-es  esési  tényezőnél  nagyobb  zuhanás  veszélyével  járó  biztosításra  csak 
dinamikus energiaelnyelő biztosítási rendszert szabad használni! 
 
3.4. Karabinerek 
 
Csak  min.  két  egymástól  független  mozdulattal  nyitható  zárszerkezetű  karabinert 
szabad használni! 
 
Minimális teherbírása legalább: 18-22 kN 
 
 
Zárszerkezet fajtái:  
 
§ Csavaros A./ 

§ Bajonetzáras B./ 

§ Menetes C./ 

§ Marokzáras D./           A./              B./             C./               D./              E./ 

§ „Iker” záras E./ 

 
3.5. Mentésnél használt ereszkedő, biztosító eszközök 
 
Fajtái pl.:  
 
§ Kong INDY 

§ Petzl RIG  

§ Petzl I’D 

§ CT SPAROW 

§ Petzl ASAP 

§ Singing Rock 

     DEROPE UP A 

 
 
 
 

Kalandparkos karabinerek 
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3.6. Védősisakok 
 
• Kizárólag Y szíjjal ellátott védősisakot szabad használni. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
3.7. Beülő hevederek 
 
 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 

Ajánlás: Több szakmai ok miatt ajánlottabb inkább teljes testhevederzetet 
biztosítani a vendégek részére.  
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3.8. Biztosítási rendszerek: 
 
• Szakaszos, átakasztásos biztosítás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
• Lecsúszásnál használt biztosítási technika 
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• Szakaszos, „kényszerakasztásos” biztosítás 
   Bornack FALLSTOP I. 
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- Folyamatos biztosítási módok 
      Bornack FALLSTOP II.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONG Italy 
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3.9. „Mászófal”, „torony”, „mászóháló” üzemeltetése  
(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 (félkemény) matracot érdemes kialakítani! 

A vendég eresztésénél különösen az utolsó métereknél kell „finoman” engedni a kötelet! 
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A biztosítókötél rögzítése a beülőhevederhez mászófal 
üzemeltetése során 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ajánlás: Jól használható megoldásként ajánlott a két, egymással 
szemben elhelyezett, marokzáras karabiner.  

 

 

 

A kötél megfelelő rögzítése a 
beülőhevederhez különösen 

fontos! 
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A csiga felhelyezését követően le kell 
ellenőrizni, hogy a karabiner nyelve 

bezáródott-e! 

Indulás a lecsúszásnál! 

Veszélyes! 

Veszélyes! 

A lecsúszásnál a drótkötélre ráfogni 
tilos és veszélyes! 

A lecsúszást csak akkor szabad megkezdeni, ha meggyőződtünk, 
hogy a csiga a helyén van, és a pálya végén senki sem tartózkodik! 
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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. Energiaelnyelő heveder   
 
Tisztítás, tárolás, ellenőrzés, leselejtezés: 

       
Vizuálisan és tapintással kell ellenőrizni a heveder teljes hosszában, hogy nem sérült 
a  heveder  anyaga,  varrásai/,  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.  Langyos  vízben,  finom 
sörtéjű kefével lehet mosni. Amennyiben a hevederek 
elérték az anyagára vonatkozó elöregedési időt,- 5-10 
év - ki kell vonni a további használatból. Amennyiben 
a  heveder  energiaelnyelő  varrásai  nagyobb  erőhatás 
következtében szakadtak, le kell azt selejtezni.  
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4.4. Varrott heveder, kötélkantár  
 
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.  
  

4.5. 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, 
szilikon  spray)  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.  
 
4.6. 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. 
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 4.7. 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.  
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Petzl I’D használata 

 
Petzl RIG használata 
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 4.8. 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. 

 
4.9. Karbantartás 
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5. Eséstényező, szükséges eséstér 
 
5.1. Eséstényező 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

                                 Esési magasság (esés nagysága) 

                           Kiengedett kötél hossza 
 

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 

IAPA ajánlás alapján - 50 cm-nél nagyobb esés lehetősége nem állhat fönn 
Magyarázat: Önbiztosítás közben legfeljebb 6 kN megtartási rántási erő 
megengedett, ezért 50 cm-es az ajánlott érték. 
 

Minimális megtartási rántás  =  Maximális biztonság 
 
 

 
 

5.2. Szükséges eséstér 
 
Szabad eséstér (ET) = B + K + T + M 
                                                        
B - Biztosító kötér „belógása” - kb.10-20 cm 
 
K - Biztosító kantár hossza + karabiner méret  
    - kb.  80 cm (L) 
 
T – Mászó személy magasságmérete  
    - kb.  120 cm - 150 cm (bekötési pont mérete) 
 
M - Szabad tér - kb. 75 cm – 100 cm                                        
 

 

Eséstényező = 
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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. / 
 
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. 
 

                                
 
 
 
 
 

 

Hurokcsomó Biztosító csomó 
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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 „befűzése” hevederbe 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ajánlás: A csomók használata is bizonyos mértékű kockázatokkal  
jár, így amikor lehet, inkább varrott kötélvéggel váltsuk ki azt!  
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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 PÁSZMÁ-nak. 
- 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) 
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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MSZ EN 13411-5:2003+A1 Acélsodronykötél-végek. Biztonság 5. rész: U alakú 
szorítókengyel sodronykötélhez jelzetű szabvány 11-12 mm Æ sodronykötél esetén 
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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  évente  szakképzett  és  hozzáértő 
személy által elvégzett rendszeres és alapos felülvizsgálatát. (Az időszakos 
felülvizsgálat szaktevékenység, melyet kizárólag olyan személy végezhet, aki 
megfelelő szakértelemmel, képzettséggel és gyártói képviselet által történő 
felhatalmazással is rendelkezik.) 
 

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 az eszköz tovább használható vagy le kell selejtezni. 10 
év elteltével az eszközök rendszerint már technikailag is elavulnak, ezért 
leselejtezésük kifogástalan állapot esetén is ajánlott.  

A felszerelésekről nyílvántartást kell 
vezetni! Ebben segít a 
felszereléseken elhelyezett egyedi 
számozás, de érdemes egy belső 
számot is adni a felszerelés 
egységeknek.  
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7.3. Kalandparkos felszerelések - 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 (számos 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 nyílvántartási 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-, és munkakötél 

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,sérülés 
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: 

 

 
 
 
 



Kalandpark kezelő, üzemeltető személyzet biztonságtechnikai ismeretei 
 

 43 ©Gaál Péter 

Ön-, és társbiztosító 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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Ereszkedő eszköz 

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.  
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 állapota (szorítónyelv vájata – tengely – fékpofa) 
• Záróelemek állapota (nyitókar, tengely, szegecsek, zárógyűrű) 
• Az anti-pánik funkció ütközője 

Működőképesség vizsgálata: 

• Blokkolókerék rugójának / a nyitókarnak / az anti-pánik nyelvének állapota  
• A nyitható oldalrész akadálymentes nyílása és záródása 
• Működőképesség vizsgálata kötélen (fékezés /  munkahelyzet pozicionálása 

/ antipánik-funkció) 
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: 

 

 



Kalandpark kezelő, üzemeltető személyzet biztonságtechnikai ismeretei 
 

 46 ©Gaál Péter 

 

 
 
 



Kalandpark kezelő, üzemeltető személyzet biztonságtechnikai ismeretei 
 

 47 ©Gaál Péter 

 
 

  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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Csiga 

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: 

• Test állapota (repedések, karcolások, deformációk, elhasználódás, korrózió) 
• Nyitható oldalrészek állapota (repedések, karcolások, deformációk, 

elhasználódás, korrózió) 
• Csatlakozónyílások állapota (repedések, karcolások, deformációk, 

elhasználódás, korrózió) 
• Csigakerekek vájatának állapota (deformációk, karcolások, repedések, kopás, 

korrózió) 
• Tengely állapota (szegecs vagy csavar) 
• Visszafutásgátló nyelv állapota (elhasználódott vagy hiányzó fogak, korrózió) 

Működőképesség vizsgálata: 

• A csigakerék szabadon elfordul 
• Az oldalrészek akadálytalanul nyithatók és zárhatók 
• A szorítónyelv rugójának működése  
• Nyitógomb rugójának működése 

Selejtezendés okai lehetnek: 
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  Testhevederzet, 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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Felszerelés sérülések és egyéb hibák 
Felszerelés tárolás,  
mentőfelszerelés készenlétben tartása 
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7.4. „Magaslati kötélpálya” biztonságtechnikai felszereléseinek nyílvántartása, 
½ éves felülvizsgálata példával illusztrálva 

         (Vendég, Üzemeltető, Mentő) 
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7.5. Favizsgálat                                        Forrás: Dr. Puskás Lajos favizsgáló szakértő 
 

Az  élő  fákra  telepített  kalandpark  biztonságos  üzemeltetése 
szempontjából kiemelt figyelmet kell fordítani a fák egészségi 
állapotára. A nem megfelelő állapotú fák - többek között - a 
kalandparki elemek rögzítési pontjainál potenciális 
veszélyforrásokat  jelentenek.  Ezek  rendszeres  ellenőrzése 
kiemelt feladata a kalandpark  üzemeltetőjének. 
 

Az élőfák biológiai károsodásai:  
Gombák okozta károk: 

- rügyelhalás 
- szürkepenész 
- tűkarcgomba (lucfenyő esetén) 
- levélhullás 
- hajtáselhalás 
- lucfenyő rozsda 
- farontó gombák 

Tömeges megjelenése már a teljes állomány leromlását jelentheti! 
Napi ellenőrzés: 

- fák megdőlése, kidőlése 
- vastagabb ágak letörése 
- vízmosások által okozott eróziós károk – talajlemosódás (felhőszakadás után 

kiemelten fontos) 
Heti ellenőrzés: 

- napi ellenőrzés pontjai 
- lombkoronában tapasztalható elváltozások (ágelhalás, csúcsszáradás) 
- korábbi fasérülések állapotának romlása 
- kalandparki elemek rögzítésének környezetében található sérülések (drótkötelek, 

fa pódiumok, látogatók okozta sérülések) 
Havi-, éves vizsgálatok:  

- az előző két pontban leírtak 
- Szezonon kívüli időszakosan bekövetkezett friss változások (pl. friss 

fagyrepedések) 
- Korábbi tő-, vagy törzskorhadások - fakorkkózió - változásai (műszeres 

favizsgálatot igényel) 
- Kalandparkos elemeknél kialakuló benövések 

Megnőtt kockázatra utaló jelek: 
- repedések (fagyrepedés, szél által okozott repedések) 
- törzs, vagy egyéb részek vastagodása (fiatal kori sérülés, gombásodás) 
- tőterpesz szokásosnál nagyobb megvastagodása 
- látható nagyobb sérülések gyökérzeten, törzsön, vázágakon 
- nagyobb méretű gyantafolyás 
- kéreg szokatlan mintázata 
- csavarodott növés 
- „V” formájú elágazódások 
- gomba termőtestek megjelenése (kiemelt kockázatra utal) 
- rovarkárosodás elszaporodása 

Azonosítás: A fákat egyértelmű azonosítással ajánlott ellátni. 
A  szakember  által  történő  favizsgálat  elvégzése  legalább  3  évenként  szükséges 
lehet! 
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7.6. Létesítmény- (pálya), és felszerelés vizsgálati CHECK IT rendszer a „napi-, 
heti vizsgálat” elvégzéséhez + műszaki üzemeltetési napló 
Létesítmény (pálya) vizsgálat 
Feljáró, pódium, távtartó, pályatartó kötelek, kábelek vizsgálata, 
állapota Ö      -      O 

Biztosító kötél állapotának, magasságának ellenőrzése Ö      -      O 

Rögzítő bilincsek állapota (darab szám, rögzítettség, korrózió, 
sérülés) Ö      -      O 

Színjelölések megléte, állapota (piros - karabiner, sárga - csiga) Ö      -      O 

A platformtartó fák (oszlopok) állapota,  Ö      -      O 

A mászófogások, oszlopmászás során használt biztosítási pontok 
állapota 

Ö      -      O 

A fém elemek korróziója, kopása, sérülés (drótkötél kiszőrösödése) Ö      -      O 

A fa elemek állapota, korhadása, veszélyeztető csúszóssága Ö      -      O 

A poliamid anyagú elemek, kötelek állapota, sérülése, nyúlása, stb. Ö      -      O 

Veszélyes biológiai tényezők (pl. darázs hernyó, méh, madárürülék) Ö      -      O 

A lecsúszásnál használt biztosító kantár megléte, állapota Ö      -      O 

Fagyhatás, viharhatás, egyéb tényezők Ö      -      O 

Villámvédelem állapota, mentő létra megléte, állapota Ö      -      O 

Gyorsjavítás lehetősége, indokolt pályalezárás lehetősége Ö      -      O 

Nem ázott föl nagy mértékben a talaj? Ö      -      O 

Segélyhívó, elsősegély felszerelés, tűzoltó készülék megléte, 
használhatósága Ö      -      O 

Felszerelés vizsgálat 
A beülő heveder állapota (csatszerkezet megfelelősége, gumi 
minősége, felszerelés tartó fül állapota, heveder keménysége, 
tisztasága) 

Ö      -      O 

Y kantár, lecsúszó csiga kantár állapota (karabiner iránytartó gumi, 
sérülés, károsodás, elhasználódás, élettartam, égési sérülés, 
csavarodás, varrás állapota) 

Ö      -      O 

Karabiner kopása, zárszerkezet visszazárhatósága, (esetleges 
leesése) Ö      -      O 

Lecsúszó csiga állapota, kopása, kotyogása, segéd karabiner 
állapota Ö      -      O 

Védősisak állapota (csatszerkezet, fejméret beállító „korong”, 
higiéniai állapot, fertőtlenítés szükségessége) Ö      -      O 

Megfelelő felszerelés tárolási feltételek megléte Ö      -      O 

Mentő-, üzemeltető felszerelés megléte, állapota, elérhetősége Ö      -      O 
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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/ 

Pl. Minden év 
első 

üzemnapján, 
majd onnan 
számítva 3 

havonta 

Minden év 
első 

üzemnapján 

Minden olyan 
esetben, 
amikor 

rendellenes 
állapot 

lehetősége 
merül föl 

Napi 
ellenőrzés 

Heti 
ellenőrzés 

Havi 
ellenőrzés 

Fél-, vagy éves 
ellenőrzés 

Rendkívüli 
ellenőrzés 

Minden 
üzemnap 
/pl. zárás 

után/ 

Minden hét 
első 

üzemapján, 
/nyitás előtt/ 

 

Minden hónap 
első 

üzemapján, 
/nyitás előtt/ 

Arra jogosult 
személy 

végezheti! 
Minden év első 

üzemnapján 
/nyitás előtt/ 

Minden olyan 
esetben, amikor 

rendellenes állapot 
lehetősége merül föl 

/folyamatos/ 

 

FELSZERELÉS VIZSGÁLATI REND 
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Pályavizsgálati  
protokoll 

 
 

Sérült pálya 

 
 

 

Károsodás, pályahiba 
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 
pályaszakaszt, 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 pályavizsgálathoz: 
1.  A pályák átvizsgálásakor azt úgy tegyük, mintha új, „ügyetlen” vendégek lennénk, mert 

ilyenkor adja ki a pálya esetleges problémáit! 
2.  A  vendégek  pályateljesítésének  figyelemmel  kisérésekor  szintén észleljük az  esetleges 

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

pályakialakítási problémákra is!                                                              Lásd még: 11. 
melléklet 
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8. Vendég oktatása, pályaszabályzatok 
 
8.1. „Magaslati kötélpálya” használatának oktatása 
 
A  helyszíni  oktatásnál  alapelvként  érvényesíteni  érdemes,  hogy  annyi  információt 
adunk  át  a  vendégnek,  mely  még  befogadható  a  számára.  Ennek  színtjét  nehéz 
pontosan meghatározni, mivel a vendégek között lényeges eltérés lehet. Oktatásunk 
hatékonyságát a gyakorlati „számonkérés” során  tanusított tevékenysége során 
tudjuk lemérni, ezért is különösen fontos a vendég ismereteinek számonkérése.  
Megfogalmazott ajánlás: „Olyan sok információt adjunk át, ami szükséges, de olyan 
kevés amennyire csak lehetséges”. „Javaslatok túlsúlya a tiltásokkal szemben”. 
 
Az oktatásban szerepeltessük - IAPA ajánlás alapján -, hogy: 
 

• Hogyan lehet fölvenni a kapcsolatot a személyzettel. 
• Mit kell tenni baleset esetén. 
• Pályán enni, cukorkát szopogatni, rágózni tilos a fulladásveszély miatt! 
• Ha valamit nem akar, nem tud levenni, megtenni a vendég, akkor az aznapi 

felelős  dönt,  hogy  a  vendég  saját  felelősségére  (erről  írásban  nyilatkozva) 
felengedi-e a pályára. 

• WC-re menni tilos felszerelésben!  Az ott használt vegyszerek károsíthatják a 
felszerelést, de maga a vizelet is 15%-os anyaggyöngülést okozhat. 

• Felszerelésben dohányozni tilos és 3 m távolságot kell tartani a 
felszerelésektől.  

• Tájékoztatás, ha várakozási idő van. 
• Rákérdezni az egészségügyi problémákra. 
• A hosszú hajból a vendég csináljon copfot, de inkább fonatot. 

Öltöztetéshez kapcsolódóan -  
• Felszerelésben a területet nem szabad elhagyni. 
• Amennyiben leszerelkezik, a vendég az újraöltöztetést csak felügyelő 

végezheti el ismét. 
• Figyeljünk, hogy derékheveder a csípőcsont fölött szorosan üljön. 
• A felszerelések menet közbeni ellenőrzése kiemelt figyelmet igényel. 

Biztonságtechnikai útmutatás 
• A pályaszabályok megtartása  már nem javaslat, hanem az  adott parkra 

érvényes kötelezően betartandó szabálynak kell lennie! 
• Ez legyen egyértelmű. 
• Az átadott információ visszaellenőrzése kiemelt fontossággal bír, hogy érti és 

végre is tudja hajtani a biztonsági feladatait a résztvevő. 
• Aki nem tudja végrehajtani a gyakorlófeladatot, addig kell ismételnie, míg nem 

sikerül hibátlanul.  
• Hanyagság nem megengedhető, mert balesethez vezethet („jól van na”, „ jó 

az úgy”, „tudom én ezt”, „nem kell ezt nekem magyarázni”…) 
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• Pánik, stressz, túlzott biztonságérzet, eufória is balesetforrás lehet. 
• „Állj” szabály tudatosítása. Ha elhangzik az „állj” felkiáltás, akkor mindenkinek 

meg  kell  állni  a  mozgásban,  amíg  egy  felügyelő  azt  nem  mondja,  hogy 
rendben, nem hajtható végre kicsatolás. 

• Sárga  és  piros  lapok  alkalmazása  ajánlott.  A  vendégeknek  jelezni  kell  a 
hibákat  (sárga  lap).  Ha  újra  elkövetik,  ki  kell  szállítani  őket  a  játékból  (piros 
lap).  Különösen  nehéz  (pl.  nagy  magasság  miatt  veszélyesebb  pályákon) 
adható  rögtön  piros  lap.  Azonban  a  sárga  vagy  piros  lap  nem  büntetés  kell 
legyen, hanem a biztonság szavatolásának eszköze! 

A vendéggel szembeni elvárások: 
o A karabinert egy kézzel kell tudni nyitni. 
o Ellentétes  csatolás,  hogy  egy  kézzel  ne  lehessen  lecsatolni  a  két 

karabinert. 
o Egy platformon max. 1-3 ember, plusz adott esetben a mentést végző 

személy tartózkodhat (ez az adott parktól függően változhat).  
o A kantár a test előtt, a két kéz között legyen.  
o A két kantár közé ne kerüljön be a fej.  
o A karabinerbe ne kapaszkodjunk. 

Ajánlás: Javasolt mászópartnert választani, így érvényesíthető az u.n. „négy  szem 
elve” (szabad-e a pálya, becsatolta-e magát… stb). 

 
Ajánlás: Biztonsági kártya használata ajánlott 
A „Biztonsági kártya” egy standard összefoglaló lista a biztonsági szabályokról, amit 
minden oktatónak az oktatás végén fel kell olvasni, a vendégnek rá kell bólintania, 
hogy megértette. Így elkerülhető, hogy kimaradjon valami alapvetően fontos 
információ. 
 
Példa a „vendég” oktatására: 
 
„Szeretettel köszöntjük a kalandpályánkat használni kívánó vendégeket, látogatókat, 
kísérőket!” 
A  biztonságos  pályahasználat  érdekében  kérjük  a  szabályzatot  alaposan  átolvasni 
és annak rendelkezéseit mindenkor betartani! Csak ebben az esetben kerülhetőek el 
a balesetek, sérülések! A pályaszabályzat betartása minden vendég saját személyes 
felelősége! 
Amennyiben nem vagyunk biztosak magunkban, kérjük a pályaüzemeltető animátor 
segítségét!” 
„Az egyes pályák 1-5 m magasságban kialakított akadályelemek láncolata. Ennél a 
kalandparknál az egyes pályák életkor, magasság és nehézségi szint alapján 
kerültek megkülönböztetésre.  
Hangsúlyozni szeretnénk, hogy tanácsaink és szabályaink az Önök érdekét, 
biztonságát szolgálják és ezért kérjük azok betartását!” 
 
„Állj” felkiáltás esetén mindenkinek azonnal be kell szüntetnie a mászási 
tevékenységét!” 
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Tanácsok a vendégek részére: 
 
o  Az egyes pályák használata előtt érdeklődjünk azok nehézségeiről. 
o  Csak  megfelelő  fizikai-  és  szellemi  állapotban  kezdjünk  hozzá  az  adott  pálya 

leküzdéséhez.  
o  A pálya végrehajtása előtt melegítsük be izmainkat, izületeinket. 
o  Kellő  komolysággal,  figyelemmel  végezzük  a  tevékenységünket  (még  ha  már 

rutinosnak is érezzük tevékenységünket). A másikra is figyeljünk oda! 
o  Alkalmazzuk a fokozatosság elvét és ne a legnehezebb pályával kezdjük! 
o  Próbáljuk megtalálni a megfelelő mozgási technikát az adott feladat 

leküzdéséhez.  Ne  kapkodjunk!  Ne  siessünk!  Próbáljuk  minél  inkább  a  lábunkat 
használni! A kezünket ne csúsztassuk, mert égési sérülést szenvedhetünk. 

o  Inkább kétszer (háromszor) ellenőrizzük a leesés elleni védelmünket, hogy 
rögzítve vagyunk-e biztosító ponthoz!  

 
Felszerelés fölvétele:  
A beülő hevedert megfelelő irányból és csavarodás mentesen vegyük föl! A 
csattoknál a hevedert kifűzni tilos. A heveder meghúzásával tudjuk a kívánt méretet 
beállítani.  Az  ne  legyen  se  túl  feszes,  se  túl  laza.  A  fölvételnél  ne  lépjünk  rá  a 
felszerelésre, ne koszoljuk össze! A kantárat és a csigát a pályaüzemeltető animátor, 
oktató  instrukciója  alapján  helyezzük  el  és  kérjük  a  beülő  megfelelő  méretének 
leellenőrzését. A védősisakot állítsuk be a fejünk méretére és csatoljuk be a 
csatszerkezetét! Amennyiben szükségét érezzük, -higiéniai célból- kérhetünk 
hajvédő hálót.”                                                          Még bővebben – 1.sz. melléklet 
 

A vendég pályára engedése előtti protokoll: 
 

 

 

 
 

 
Ajánlás: A várakozási zónában érdemes folyamatosan, visszatérően levetíteni egy 
egyszerű  oktatófilmet  képernyőn.  Ez  minél  inkább  olyan  módon  történjen,  hogy  a 
magyar nyelvet nem ismerő vendég is könnyen megismerje a szükséges 
információkat, utasításokat, szabályokat.  
A szabályokat ajánlott a park honlapján is közzé tenni. 
 
 
Megjegyzés:  
Több esetben lehet tapasztalni, hogy külföldi 
kalandparkokban nem mindig használnak 
védősisakot. Az eddig bekövetkezett sérülések, 
balesetek azt mutatják, hogy ez egy hibás, 
felelelőtlen gyakorlat... 
 
 
 
 

Szabályzat elolvasása, 
nyílatkozat kitöltése 

Felszerelés 
fölvétel „beöltözés” 

Oktatás, fölszerelés 
használatának elsajátítása 
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8.2. Vendéggel szembeni általános elvárások  
 

 
 

Kalandpark használatának kizáró okai: 
 

- Szélsőséges, nem leküzdhető félelem érzés 
- Betegség, elkohol, gyógyszer egyéb tudatmódosító anyagok általi 

befolyásoltság 
- Szív-, keringési-, igegrendszeri (pl. epilepszia) betegség 
- Fizikálisan (pl. begipszelt-, rögzített végtag), vagy mentálisan nem megfelelő 

állapot 
- Súlyos asztma, alergia, légzési problémák 
- Közelmúltban történt műtét esetén 
- Hát-, deréktályi fájdalmak 
- Várandós állapot 
- Nem megfelelő ruházat 
- Nem  megfelelő  viselkedés  (kötöszködés,  hangoskodás,  durvaság,  emberi 

méltóság megsértése) 
- Kutya-, egyéb kisállat szabadon történő bevitele 
- Veszélyes fegyver, sportszer bevitele 
- Nme megfelelő mérettartományú személy (pl. alacsony magasság, testalkati 

problémák, túl kicsi vagy nagy súly) 

A  vendég  „Felelőség  vállalási  nyilatkozata”  során  ezeket  is  tudomásul  kell  vennie. 
Amennyiben valamely egészségügyi problémáját eltitkolja, úgy az az ő felelősége. 
  
Megjegyzés: Természetesen egyedi esetekben bizonyos megkötések mellett 
megengedhetővé tehető ezen vendégek felengedése is. Ez azonban plusz személyi, 
szervezési, tárgyi feltételekkel oldható meg.  
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8.3. „Magaslati kötélpálya” használatának szabályzata 
 

1. A pályák területére engedély nélkül a belépés szigorúan tilos. 
2. A belépőjegy befizetésével a következő szolgáltatásokra, a felszerelések 

használata, a biztonsági védőfelszerelések és azok egyéni használatának 
ismertetése (oktatása), a szakképzett segítők állandó figyelme alatt. 

 
Az eszközök nem rendeltetésszerű használatából, valamint azok elvesztéséből 
származó kár a játékot és a felszerelések használóját terheli! 
 
3. A  kalandpályát  mindenki  a  saját  felelősségére  használja,  melynél  a  használat 

előtt –annak tudatában- nyilatkozatot köteles aláírni. 
4. Nyitva áll: 

- Egyénileg és csoportosan érkező felnőttek számára 
- 130cm magasságot elérő vendégek számára  
- A felnőtt pályák csak 150 cm fölötti testmagassággal használható 
- 14 éves korig csak szülői felügyelettel használható 

Mindezek kizárólagosan szakképzett felügyelők figyelme (felügyelete) alatt 
A belépőjegy megvásárlásával minden felhasználó értelemszerűen teljesen 
elfogadja a park szabályait. Ez minden tevékenységre érvényes. 
5. Kizárólag  a  kalandpark  által  biztosított  (egyéni)  felszerelés  használható  a  park 

területén,  úgy  mint:  beülők,  sisakok,  kötelek,  kantárak,  karabinerek,  csigák. 
Minden  elveszett  és  sérült  (nem  rendeltetésszerűen  használt)  eszközt  ki  kell 
fizetni. 

6. Biztosító felszerelés nélkül a pályára fölmenni tilos! 
7. Minden résztvevő számára (korosztálytól és tudásszinttől függetlenül) kötelező a 

gyakorló képzésen a biztosító eszközök biztonságos használatának elsajátítása, 
és a biztonsági szabályok ismerete.  

8. A gyakorlás során csak a biztonsági technikai eszközök megfelelő kezelésének 
elsajátítása  után  mehet  a  pályákra.  Fenntartjuk  a  jogot,  hogy  megtagadjuk  a 
biztonságtechnikai szempontból alkalmatlan személyeknek a részvételt a pályán. 
A gyakorló pályán lévő eszközök használatát az oktatók értékelik és döntenek a 
vendég pályahasználati  alkalmasságáról. Fenntartjuk  magunknak  a  jogot,  hogy 
aki ennek nem felel meg, nem használhatja a kalandpark pályáit. 
(Természetesen ebben az esetben a részvételi díjat visszafizetjük) 

 
A következő biztonsági előírások alkalmazása kötelező: 
 
9. A pályák használata előtt a ruházatot el kell rendezni (az ne lógjon), a hosszú 

hajat össze kell fogni és az ékszereket (gyűrű, karkötő, nyaklánc, nagy fülbevaló, 
karóra) le kell venni. A gyűrű különösen veszélyes lehet! A zsebekben tárgyak, 
pl. mobil telefon csak annak kiesésének megakadályozása esetén tartható! 

10. A felszerelés használata előtt azt le kell ellenőriztetni az animátor személyzettel. 
11. A „beavató óra” /képzés/ kötelező (gyakorló pálya). 
12. Minden  beülőt,  amit  a  vendégek  használnak,  nem  adhatnak  kölcsön,  és  nem 

cserélhetik el másokkal. 
13. Védőkesztyű (megfelelő méretű) használata szükséges! 
14. Mielőtt  a  vendég  elkezdi  a  pályát  (pályára  lépés  előtt)  minden  alkalommal 

szükséges szólni az „animátornak”. 
15. Az  Ön  folyamatos  biztonsága  érdekében  a  karabinert  állandóan  a  biztosító 

drótkötélhez (pl. piros, zöld színű jelzés) kell kapcsolni!  
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16. Biztosítás nélkül a pályán tartózkodni tilos és életveszélyes! 
17. Mielőtt  a  vendég  lecsúszik  az  akadályon,  jól  ellenőrizze,  hogy  a  biztonsági 

karabiner rajta van a biztosító (pl. sárga jel) drótkötélen /a lecsúszó csiga mögé 
fölhelyezve/ 

18. A lecsúszó pályákon a csúszás csak akkor kezdhető meg, ha az szabad és arról 
meggyőződtünk. Nekifutásból, ugrásból kezdeni a lecsúszást szigorúan tilos! 

19. Lecsúszás  esetén  csak  annak  hevederét,  vagy  a  lecsúszó  csiga  házát  szabad 
fogni! A csiga elé, a drótkötélre ráfogni, rákapni szigorúan tilos! 

20. Amennyiben  nem  használja  a  csigát,  nem  kell  az  akadályhoz,  akkor  azt  a 
beülőhöz kell kapcsolni (csatolni) annak karabinerével 

21. A felszerelésbe beleugrani, a biztosító kötél szint fölé mászni szigorúan tilos! 
22. A „GYAKORLÓ”, próba pályagyakorlás után, minden résztvevő saját 

felelősségével gyakorlás után használhatja a pályákat.  
23. A résztvevők felelősek a biztonsági előírások szigorú betartására, nevezetesen 

ez azt jelenti, hogy állandóan (mindig) kapcsolódnak a biztonsági drótkötelekhez. 
24. Akadályonként maximum 1 fő (résztvevő), platformonként maximum 2 fő 

résztvevő tartózkodhat egy időben.  A biztonsági távolságot minden esetben be 
kell tartani.  

25. A pályán menetiránnyal szemben elindulni, a pályáról leugrani tilos! 
26. Probléma (ijedtség, rosszullét, fáradtság, sérülés) esetén azt jelezzék az 

üzemeltető személyzetnek, akik gondoskodnak az Önök biztonságos 
lehozataláról. 

27. Minden személy, aki veszélyesen viselkedik, és ezáltal veszélybe sodorja a többi 
résztvevőt (veszélyezteti a többiek biztonságát) automatikusan kizárja magát. 

28. A játékok csak józan, felelősségteljes állapotban használhatóak. 
29. A pályaüzemeltetők bármilyen veszélyes helyzetet tapasztalva félbeszakíthatják, 

leállíthatják a kalandpark (vagy valamely pálya) üzemelését. 
30. Esős,  szeles,  viharos  időjárási  körülmények esetén  a  pálya  biztonsági  okokból 

lezárásra kerülhet. 
31. A  saját  biztonságuk  érdekében  folyamatosan  ellenőrizzék  a  felszerelést  és  a 

biztosító eszközök bezárt állapotát. 
 

Egyéb kitételek:  
 
32. Tilos köveket dobálni, illetve szemetelni és szennyezni a természetet. 
33. Szigorúan tilos a park egész területén a dohányzás. 
34. A  látogatók  (hozzátartozók,  vendégek)  csak  a  gyalogösvényeken  (gyalogút) 

közlekedhetnek, a gyerekek csak felnőtt hozzátartozó felelősségére (kíséretével) 
tartózkodhatnak a parkban. 

35. Az öltözők (ruhatár) az Önök rendelkezésére állnak. 
36. Minden  résztvevő  kötelezi  magát,  hogy  nem  vesz  részt  (nem  áll)  alkoholos, 

drogos, gyógyszeres befolyásoltság alatt, amely veszélyes és ártalmas lehet az 
éberségre.  
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8.4. „Óriás lecsúszó kötélpálya” használatának szabályzata 
 

Általános tudnivalók:  

• A pályák területére engedély nélkül a belépés szigorúan tilos! 
• A pályák igénybevétele biztonsági felszerelés használata 

nélkül szigorúan tilos és balesetveszélyes!  
• A  lecsúszó  pályát  mindenki  a  saját  felelősségére  használja, 

melyről a használatba vétel előtt írásban köteles nyilatkozni! 
• A belépőjegy megvásárlásával minden felhasználó 

értelemszerűen elfogadja és betartja a park szabályait.  
• Kizárólag  a  Kalandpark által  biztosított  (egyéni)  felszerelés 

használható  a  park  területén,  úgy  mint:  beülők,  sisakok,  kantárak,  karabinerek, 
csigák.  

• A park eszközeinek nem rendeltetésszerű használatából, valamint azok 
elvesztéséből származó károk a felszerelések használóját terhelik! 

• Fenntartjuk a jogot, hogy megtagadjuk a biztonságtechnikai szempontból 
alkalmatlan személyeknek a részvételt a pályán, amely akár a pályán való 
végighaladás megszakítását is eredményezheti. 

• A belépőjegy befizetésével a következő szolgáltatásokra jogosult a  résztvevő: a 
felszerelések használata, a biztonsági védőfelszerelések és azok egyéni 
használatának ismertetése (oktatása),alkalmasság esetén  a pályákon  való 
végighaladás szakképzett segítők állandó felügyelete alatt. 

 

A pályák használatára jogosultak: 
 

• A lecsúszó pálya csak 130 cm magasságtól használható! 
• Maximális testsúly 100 kg! 
 

A pályák használatát kizáró okok:  
 

• Terhesség, 
• Ittas vagy más tudatmódosító szer által befolyásolt állapot (gyógyszer, drog stb.. )  
• Nem megfelelő ruházat és lábbeli, 
• Nem megfelelő mentális és fizikai állapot 
 

A következő biztonsági előírások alkalmazása kötelező: 
 

• A  pályák  használata  előtt a  ruházatot el  kell  rendezni  a  pályamesterek  ajánlása 
szerint, a hosszú hajat össze kell fogni és az ékszereket (gyűrű, karkötő, 
nyaklánc, nagy fülbevaló, karóra) le kell venni. A gyűrű különösen veszélyes lehet! 
A  zsebekben  lévő  nehezebb  tárgyakat  (pl.  mobil  telefon,  kulcscsomó,  vágó-  és 
szúró eszköz stb..) le kell adni a jegypénztárban értékmegőrzésre. 

• A biztonsági védőfelszerelést használata előtt le kell ellenőriztetni a személyzettel 
(pályamester). 

• A  biztonsági  védőfelszereléseket  a  vendégek  nem  cserélgethetik,  nem  adhatják 
oda másnak. 

• A lecsúszó csigát csak és kizárólag a pályamester szerelheti föl! 
• A  csúszó  kötél  alá  belépni,  csak  akkor  lehet,  ha  az  előző  csúszó  személy  már 

leérkezve megállt és lecsatolt. 
• A lecsúszás csak, az üzemeltető személy egyértelmű jeladását követően 

kezdhető  meg  abban  az  esetben,  ha  a  lecsúszó  személy  meggyőződött  arról, 
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hogy a pálya szabad és azt más személy semmiféle módon nem használja, illetve 
a lecsúszást egyéb módon sem veszélyezteti.  

• Nekifutásból, ugrásból kezdeni a lecsúszást szigorúan tilos! 
• Lecsúszás esetén csak a biztonsági hevedert szabad megfogni!  
• A csiga elé és mögé, a drótkötélre ráfogni, rákapni szigorúan tilos és 

balesetveszélyes! 
• A résztvevők felelősek a biztonsági előírások szigorú betartásáért. 
• Probléma (ijedtség, rosszullét, fáradtság, sérülés stb…) esetén, a vendég jelezze 

azt  az  üzemeltető  személyzetnek,  akik  gondoskodnak  a  résztvevő  biztonságos 
lehozataláról. 

• Minden személy, aki veszélyesen viselkedik, és ezáltal veszélybe sodorja a többi 
résztvevőt  (veszélyezteti  a  többiek  biztonságát)  automatikusan  kizárja  magát  a  
pályán  való  részvételből. 

• A pályák csak józan, felelősségteljes állapotban használhatóak! 
• A  pályaüzemeltetők bármilyen  veszélyes  helyzetet  tapasztalva  félbeszakíthatják, 

leállíthatják a csúszó pálya üzemelését. 
• Esős,  szeles,  viharos  időjárási  körülmények  esetén  a  pálya  biztonsági  okokból 

lezárásra kerülhet. 
 

Egyéb kitételek: 
 

• Tilos tárgyakat (pl: kő, stb…) dobálni, illetve szemetelni és szennyezni a 
természetet! 

• Szigorúan tilos a park egész területén a dohányzás! 
• A látogatók, saját felelősségükre (hozzátartozók, vendégek) csak a kijelölt 

útvonalon (gyalogút) közlekedhetnek, a pályán haladók zavarása nélkül.   
• A gyerekek csak felnőtt hozzátartozó kíséretével és felelősségére tartózkodhatnak 

a parkban. 
• A  park  területén  elhagyott  vagy  ellopott  tárgyakért  az  üzemeletető  nem  vállal 

felelősséget! 
• Az esetlegesen leeső, leejtett tárgyak által okozott kárért az üzemeltető 

semmilyen módon nem vállal felelősséget! 
• Hangoskodás, kiabálás egyéb rendbontás kerülendő!  
• Minden  résztvevő  kötelezi  magát,  hogy  nem  vesz  részt  (nem  áll)  alkoholos, 

drogos,  gyógyszeres  befolyásoltság  alatt,  amely  veszélyes  és  ártalmas  lehet  az 
éberségre.  
 

 

 

 

 

 
 

 

Ajánlás: Szerencsésebb, ha a hosszú 
haj inkább be van fonva. Ill. olyan 
módon van elrendezve, hogy az minél 
kevésbé lógjon ki a sisak alól. 
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8.5. MegaZipline - Óriás lecsúszópálya használatának szabályzata 
 
Általános tudnivalók: 

• Az indító torony területére engedély  nélkül a 
belépés szigorúan tilos! 

• Az  indítási  zónába  történő  belépés  biztonsági 
felszerelés  használata  nélkül  szigorúan  tilos  és 
balesetveszélyes!  

• A lecsúszó pályát mindenki a saját felelősségére 
használja, melyről a használatba vétel előtt írásban köteles nyilatkozni! 

• A belépőjegy megvásárlásával minden felhasználó értelemszerűen elfogadja 
és betartja a park szabályait.  

• Kizárólag teljes biztonsági felszereléssel használható a pálya, úgy mint: 
testhevederzet, védősisak, kantárak, karabinerek, csigák  

• Fenntartjuk  a  jogot,  hogy  megtagadjuk  a  biztonságtechnikai  szempontból 
alkalmatlan személyeknek a lecsúszását.  

• A résztvevők vállalják, hogy mindenkor megtartják az üzemeltető személyzet 
utasításait. 

 
A pályák használatára jogosultak: 
• A lecsúszó pálya csak 50 kg minimum testsúlytól, 120 kg maximális testsúlyig 

használható! 
 

• A pályák használatát kizáró okok:  
• Terhesség, 
• Ittas vagy más tudatmódosító szer által befolyásolt állapot  

(gyógyszer, drog stb.)  
• Nem megfelelő ruházat és lábbeli, 
• Nem megfelelő mentális és fizikai állapot 
 
A következő biztonsági előírások alkalmazása kötelező: 
• Az  indulási  zónába  csak  és  kizárólag  az  üzemeltető  által  történő  kantár 

beakasztása és egyértelmű jelzése után szabad belépni! 
• Az indulási zónában maximum 2 fő vendég tartózkodhat egyszerre. 
• Az egyes tartózkodási helyeken mindenkor biztosító kötélhez történő rögzítés 

szükséges! A vendég azokat nem kezelheti, nem akaszthatja ki! 
• A pályák használata előtt a ruházatot el kell rendezni az üzemeltetők ajánlása 

szerint,  a  hosszú  hajat  össze  kell  fogni  és  az  ékszereket  (gyűrű,  karkötő, 
nyaklánc, nagy fülbevaló, karóra) szükség szerint le kell venni. A zsebekben 
lévő  nehezebb  tárgyakat  (pl.  mobil  telefon,  kulcscsomó,  vágó-  és  szúró 
eszköz stb..) le kell adni a jegypénztárban értékmegőrzésre. A csúszás során 
elveszett tárgyakért semmilyen felelőséget nem vállalunk! 

• A lecsúszó csigát csak és kizárólag az üzemeltető szerelheti föl! 
• Az üzemeltető személyzet utasításait kell követni! 
• Az  átcsúszás  csak,  az  üzemeltető  személy  egyértelmű  jeladását  követően 

kezdhető meg. 
• Nekifutásból, ugrásból kezdeni a lecsúszást szigorúan tilos! 
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• Lecsúszás  esetén  csak  a  hevedert  szabad  fogni,  kivéve,  ha  az  üzemeltető 
szeélyzet a kezek kitételére nem ad utasítást!  

• Érkezéskor csak az üzemeltető akaszthatja le a rögzítő hevedereket. 
• Az üzemeltető által megjelölt útvonalon hagyható el az érkezési zóna. 
• Az érkezési zónában fényképezés, vagy egyéb más okból tartózkodni tilos! 
• A résztvevők felelősek a biztonsági előírások szigorú betartásáért. 
• Probléma  (ijedtség,  rosszullét,  fáradtság,  sérülés  stb…)  esetén,  a  vendég 

jelezze azt az üzemeltető személyzetnek, akik gondoskodnak résztvevő 
biztonságos lehozataláról. 

• Minden személy, aki veszélyesen viselkedik, és ezáltal veszélybe sodorja a 
többi  résztvevőt  (veszélyezteti  a  többiek  biztonságát)  automatikusan  kizárja 
magát a pályán való részvételből. 

• A pályák csak józan, felelősségteljes állapotban használhatóak! 
• A pályaüzemeltetők bármilyen veszélyes helyzetet tapasztalva 

félbeszakíthatják, leállíthatják a csúszó pálya üzemelését. 
• Esős, szeles, viharos időjárási körülmények esetén a pálya biztonsági 

okokból lezárásra kerülhet. 
 
Egyéb kitételek: 
• Tilos  tárgyakat  (pl:  kő,  stb…)  dobálni,  illetve  szemetelni  és  szennyezni  a 

természetet! 
• Szigorúan tilos a park egész területén a dohányzás! 
• A  látogatók,  saját  felelősségükre  (hozzátartozók,  vendégek)  csak  a  kijelölt 

útvonalon (gyalogút) közlekedhetnek, a pályán haladók zavarása nélkül.   
• A gyerekek csak felnőtt hozzátartozó kíséretével és felelősségére 

tartózkodhatnak a parkban. 
• A park területén elhagyott vagy ellopott tárgyakért az üzemeletető nem vállal 

felelősséget! 
• Az  esetlegesen  leeső,  leejtett  tárgyak  által  okozott  kárért  az  üzemeltető 

semmilyen módon nem vállal felelősséget! 
• Hangoskodás, kiabálás egyéb rendbontás kerülendő!  
• Minden résztvevő kötelezi magát, hogy nem vesz részt (nem áll) alkoholos, 

drogos, gyógyszeres befolyásoltság alatt, amely veszélyes és ártalmas lehet 
az éberségre.  
 

8.6. „MegaZipline” Óriás lecsúszó kötélpálya - Üzemeltetési protokoll 
 
 11 pontos - Beszerelési, indítási szabályzat: 

1. Véletlen indítás elleni védelem ellenőrzése 
2. A Vendég védőajtón belüli (biztonsági zónában) beakasztás 

/üzemeltetőhöz és futóstandhoz rögzítés/ 
3. START pontra kísérése a Vendégnek 
4. Csúszócsiga felhelyezése, kioldó szem rögzítése 
5. Vendég kétoldali és hátsó hevederének felkapcsolása 
6. Vendég pozícióba állítása, lábheveder beakasztása 
7. Rögzítések, kioldószem ellenőrzése 
8. A szabad pálya állapotának leellenőrzése  
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9. Üzemeltetőről történő leakasztás 
10. Vendég leakasztása a futóstandról, futóstand elhúzása 
11. Ellenőrzés, indítás előtti kommunikáció és indítás 

   
 6 pontos - Leszerelési, érkezési szabályzat:  

1. Megállítás (szivacs alkalmazása) 
2. Vendég stabilizálása 
3. Hátsó heveder leakasztása 
4. Oldalsó hevederek leakasztása, csiga leszerelése 
5. Vendég kikisérése (piros vonalon belülről) 
6. Szabad pálya jelzése, kommunikáció 

 
 Kommunikáció: 

Indító személyzet:  
- Szabad? 
- Indíthatok? 
- Indítok! 

Fogadó személyzet:  
- Szabad!  
- Indíthatsz!    
- Rendben!      

Vészhelyzet esetén: 
- Figyelem! Figyelem! 
- STOP! 
- Azonnal állj!                                           

 
8.7. POWERFAN - Ejtőgép használatának szabályzata 
 
A következő biztonsági előírások alkalmazása kötelező: 

• Az  „Ugrótorony”  területére  engedély  nélkül  a  belépés,  a  toronyra  fölmászni 
szigorúan tilos. 

• A belépőjegy befizetésével a következő szolgáltatások a felszerelések 
használata,  a  biztonsági  védőfelszerelések  és  azok  egyéni  használatának 
ismertetése (oktatása), a szakképzett segítők állandó figyelme alatt. 

• Az eszközök nem rendeltetésszerű használatából, utasítás ellenes 
magatartásából származó kár a vendéget terhelik! 

• Az „Ugrótornyot” mindenki a saját felelősségére használja, melynél a 
használat előtt –annak tudatában- nyilatkozatot köteles aláírni. 

• Engedély mellett, egyszerre 1 fő használhatja az „Ugrótornyot”. 
• Nyitva áll: 

o 20 kg és 120 kg súlyhatár közötti vendégek részére 
o 14 éves korig csak szülői felügyelettel használható 
o Mindezek  kizárólagosan  szakképzett  felügyelők  figyelme  (felügyelete) 

alatt 
o A belépőjegy megvásárlásával minden felhasználó értelemszerűen 

teljesen elfogadja a park szabályait. Ez minden tevékenységre érvényes. 
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• Kizáró személyi tényezők: 
- 120 kg fölötti és 20 kg alatti személyek nem használhatják! 
- Állapotos vendégeknek tilos a használata! 
- Tilos az eszköz használata szívbetegeknek, gerincsérülteknek, ill. más 

veszélyt jelenthető egészségügyi problémákkal küzdő személyeknek. 
• Kizárólag a kalandpark  által biztosított (egyéni) felszerelésekkel használható 

az „Ugrótorony”, úgy mint: testhevederzet, védősisak, energiaelnyelő heveder 
és karabiner.  

• Biztosító fölszerelés és engedély nélkül az „Ugrótornyba” fölmenni tilos! 
• Az „Ugrótorony” használata előtt a ruházatot el kell rendezni (az ne lógjon), a 

hosszú  hajat  össze  kell  fogni  és  az  ékszereket  (gyűrű,  karkötő,  nyaklánc, 
nagy fülbevaló, karóra, nyakkendő, sál) le kell venni. Megfelelő cipőt 
szükséges viselni. A gyűrű különösen veszélyes lehet! A zsebekben 
tárgyak,  pl.  mobil  telefon  csak  annak  kiesésének  megakadályozása  esetén 
tartható! 

• A felszerelés használata előtt azt le kell ellenőriztetni az animátor 
személyzettel. 

• Az  animátor  által  megtartott  oktatást  követően  szabad  csak  fölmenni  az 
„Ugrótoronyba”! 

• Biztosítás nélkül az „Ugrótorony platformján tartózkodni szigorúan tilos 
és életveszélye! 

• A toronyból történő leugrás csak akkor kezdhető meg, ha az szabad és a 
pályaanimátor jelzést adott. Nekifutásból, ugrásból kezdeni a lecsúszást 
szigorúan tilos! 

• A kötélnek mindig feszesnek kell lennie, felmászáskor, ill. mielőtt a használók 
lelépnek a platformról. 

• Ha  a  használók  már  elhatározták,  hogy  lelépnek  a  platformról  vigyázni  kell, 
illetve meg kell akadályozni, hogy az utolsó pillanatban valamibe 
belekapaszkodjanak, vagy valamit megragadjanak.  

• A  vendégnek  a  lelépést  megelőzően  saját  testhevederzetének  válrészébe 
érdemes bele kapaszkodnia. 

• A platformról könnyedén, határozottan kell előre lépni!  
• Földet  éréskor  a  vendégnek  össze  kell  zárnia  a  lábait,  páros  lábbal  kell 

érkeznie, és a térd behajlításával kell tompítani, levezetni az érkezisi energiát. 
• A résztvevők felelősek a biztonsági előírások szigorú betartására, 

nevezetesen ez azt jelenti, hogy állandóan (mindig) kapcsolódnak a 
biztonsági pontokhoz. 

• Probléma  (ijedtség,  rosszullét,  fáradtság,  sérülés)  esetén  azt  jelezzék  az 
üzemeltető személyzetnek, akik gondoskodnak a vendég biztonságos 
lehozataláról. 

• Minden  személy,  aki  veszélyesen  viselkedik,  és  ezáltal  veszélybe  sodorja  a 
többi  résztvevőt  (veszélyezteti  a  többiek  biztonságát)  automatikusan  kizárja 
magát. 

• Az „Ugrótorony” csak józan, felelősségteljes állapotban használhatóak. 
• Az  animátorok  bármilyen  veszélyes  helyzetet  tapasztalva  félbeszakíthatják, 

leállíthatják a kalandpark (vagy valamely pálya) üzemelését. 
• Esős, szeles, viharos időjárási körülmények esetén a pálya biztonsági okokból 

lezárásra kerülhet. 
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• A  vendég  biztonsága  érdekében  az  anomátorok  folyamatosan  ellenőrizik  a 
felszerelést és a biztosító eszközök állapotát. 

• A torony magaslati platformjának járószíntjétől magasabbra mászni 
(védőkorlátra, szerkezeti elemre) szogorúan tilos!  

• A mászó személy csak a biztosító kötél függőleges vonalában - 
esésvonalában - mászhat! 

 
Egyéb kitételek: 
 

• Tilos köveket dobálni, illetve szemetelni és szennyezni a természetet. 
• Szigorúan tilos a park egész területén a dohányzás. 
• A látogatóknak (hozzátartozók, vendégek) csak a gyalogösvényeken 

(gyalogút) közlekedhetnek, a gyerekeknek csak felnőtt hozzátartozó 
felelősségére (kíséretével) tartózkodhatnak a parkban. 

• Illetéktelen személy az érkezési zónában nem tartózkodhat! 
• Minden  résztvevő  kötelezi magát,  hogy  nem  vesz  részt  (nem  áll)  alkoholos, 

drogos, gyógyszeres befolyásoltság alatt, amely veszélyes és ártalmas lehet 
az éberségre.  
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8.8. Rekeszmászás használati szabályai 
 

A következő biztonsági előírások alkalmazása 
kötelező: 

 
1. A  rekeszmászás  csak  az  üzemeltető,  kezelő 

személyzet jelenléte, engedélye és 
kötélbiztosítása mellett használható! 

2. Amennyiben  a  mászó  személy  cipője  koszos, 
azt a feladat megkezdése előtt le kell tisztítani! 

3. A  létesítmény  képviselője  a  kezelő  személy, 
aki a biztonságos és balesetmentes 
üzemeltetésért  felelős  személy.  Így  a  kérését, 
vagy utasítását maradéktalanul be kell tartani. 

4. A  mászó  személyre  az  üzemeltető  személyzet  valamely  tagja  adja  fel,  és 
ellenőrzi  le  a  beülő  heveder  szabályos  felvételét.  A  mászó  személyre  az 
üzemeltető személyzet valamely tagja adja fel, és ellenőrzi le a beülő heveder 
szabályos felvételét. 

5. A  kötélbiztosítással  történő  mászási  tevékenység  is  lehet  balesetveszélyes, 
ezért körültekintően kell figyelni, viselkedni, a felszereléseket és létesítményi 
eszközöket használni.  

6. Amennyiben rendellenességet észlel, azonnal jelezni kell a személyzetnek! 
7. A mászó személy alá, a biztosító kötél elé beállni tilos. 
8. A  rekeszek  leborulása,  leesése  veszélyes,  ezért  a  mászó  személyen  kívül 

más nem tartózkodhat a biztonsági zónán belül. 
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.  

11. A  biztosítást  végző  üzemeltető,  kezelő  személy  utasításait  be  kell  tartani, 
azzal ellentétes, (a biztonságot veszélyeztető) tevékenység nem végezhető! 

12. Amennyiben a szél sebessége meghaladja a 25 km/h-t, a 
mászótevékenységet szüneteltetni kell. 

13. Zivatar,  villámlás  és  szélsőséges  időjárási  viszonyok  között  a  mászóháló, 
mászófa használatát szüneteltetni kell. (Amennyiben a villámlás és a 
menydörgés ideje között 21 másodperc, vagy annál kevesebb idő telik el, úgy 
az akadályelemeket nem szabad üzemeltetni.) 
 

A szabályok megszegése a résztvevő kizárását vonja 
maga után! 
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8.9. Mászóháló, mászófa használati szabályai 

 
A következő biztonsági előírások alkalmazása 
kötelező: 

 
1. A  mászóhálóra,  mászófára  az  üzemeltető,  kezelő 

személyzet jelenléte, engedélye és kötélbiztosítás 
nélkül felmászni szigorúan tilos és életveszélyes! 

2. Amennyiben  a mászó  személy  cipője  koszos,  azt  a 
mászás megkezdése előtt le kell tisztítani! 

3. A  létesítmény  képviselője  a  kezelő  személy,  aki  a 
biztonságos és balesetmentes üzemeltetésért felelős 
személy. Így a kérését, vagy utasítását maradéktalanul be kell tartani. 

4. A  mászó  személyre  az  üzemeltető  személyzet  valamely  tagja  adja  fel,  és 
ellenőrzi  le  a  beülő  heveder  szabályos  felvételét.  A  mászó  személyre  az 
üzemeltető személyzet valamely tagja adja fel, és ellenőrzi le a beülő heveder 
szabályos felvételét. 

5. A  kötélbiztosítással  történő  mászási  tevékenység  is  lehet  balesetveszélyes, 
ezért körültekintően kell figyelni, viselkedni, a felszereléseket és létesítményi 
eszközöket használni.  

6. Amennyiben rendellenességet észlel, azonnal jeleznie kell a személyzetnek! 
7. A mászó személy alá, a biztosító kötél elé beállni tilos. 
8. Minden  személy,  aki  veszélyesen  viselkedik,  és  ezáltal  veszélybe  sodorja  a 

többi  résztvevőt  (veszélyezteti  a  többiek  biztonságát)  automatikusan  kizárja 
magát. 

9. Minden résztvevő kötelezi magát, hogy nem áll alkoholos, drogos, 
gyógyszeres befolyásoltság alatt, amely veszélyes és ártalmas lehet az 
éberségre.  

10. A  biztosítást  végző  üzemeltető,  kezelő  személy  utasításait  be  kell  tartani, 
azzal ellentétes, (a biztonságot veszélyeztető) tevékenység nem végezhető! 

11. Amennyiben a szél sebessége meghaladja a 25 km/h-t, a 
mászótevékenységet szüneteltetni kell. 

12. Zivatar,  villámlás  és  szélsőséges  időjárási  viszonyok  között  a  mászóháló, 
mászófa használatát szüneteltetni kell. (Amennyiben a villámlás és a 
menydörgés ideje között 21 másodperc, vagy annál kevesebb idő telik el, úgy 
az akadályelemeket nem szabad üzemeltetni.) 
 

A szabályok megszegése a résztvevő kizárását vonja 
maga után! 
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9. Mentés 
 
Minden parkra egyedileg szükséges kidolgozni „Biztonsági és vészhelyzeti-”, rövíden 
„Mentési tervet” és alkalmazni vészhelyzetek esetén. 

 
9.1. Mentésről általában 
 
A mentések végrehajtására döntően nem aztért van szükség mert valaki megsérül, 
hanem csupán elfáradt vagy megijedt. 
 
9.1.1. Magaslati pályákon előforduló vészhelyzetek általános esetei 
 

1. egy személyt kell lementeni /elfáradás, ijedtség, rosszullét, sérülés, baleset/ 

2. mindenkit le kell menteni /vihar, katasztrófa helyzet/ (Lásd. 14. sz. melléklet) 

Mentés során a kezelő személyzet dolgozóinak ajánlott az alábbiakkal kezdeni 
a mentést: 

Állj! majd lélegezz, állj meg és gondolkodj, állj meg és cselekedj! 
 

Feladatok megosztása: 
 
A napi földi ügyeletes feladatai: Segélyhívás, feladatok kiosztása, bejárat biztosítása, 
a mentők bevezetése, a többi vendég megnyugtatása, a felügyelet zavartalan 
megléte. Mentés ideje alatt biztosítja a többi vendég felügyeletét. 
 
A mentő személyzet feladata: A balesetes leengedése, a leggyorsabb földrejuttatási 
út megkeresése 
 
A legjobban képzett elsősegély nyújtásban jártas személy vagy orvos felkereése a 
parkban. 
 
A  mentő  és  felügyelő  feladata  a  földön.  Az  érintett  helyszín  környezetében  „Állj!” 
vezényszó kiadása, életmentő eljárások, vérzéscsillapítás, megfelelő fektetés, 
életfunkciók  rendszeres  ellenőrzése,  kihűlés  elleni  védelem…  (továbbiakat  lásd  az 
11. Elsősegélynyújtás részben) 
Amint  elszállítják  a  baleseti  sérültet,  az  illetékes  munkatársnak  ki  kell  töltenie  a 
baleseti jegyzőkönyvet /Baleseti napló/ (Lásd. 12. melléklet) 
A Baleseti jegyzőkönyvnek az alábbiakat tartalmaznaia kell: 
Sorszám,  dátum,  időpont,  sérült  neve,  kalandpark  helye,  a  pálya  megnevezése, 
tanúk neve, a sérülés módja, körülményei, elsősegélynyújtás, mi és hogyan történt, 
felvevő neve  
 
Mentési rendszerhez csak önfékező (min. félautómata) ereszkedő, eresztő 
eszköz alkalmazható! Érdemes u.n. „antipánik” funkcióval ellátott eszközt 
alkalmazni! 
Megjegyzés: Ereszkedő nyolcas, lapka, félszorító nyolcas alkalmazása erősen 
aggályos! 
A mentőfelszerelést mindenki által ismert helyen, összeszerelt állapotban 
szükséges készenlétben tartani! 
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9.2. Magaslati kötélpályáról, kalandpályáról történő mentési módok üzemeltető 
személyzet részére: 
A  „jó  mentő”  az  esetek  többségében  ezeket  az  eseteket  verbálisan,  megfelelő 
kommunikációval meg tudja oldani. Ez jó az üzemeltetőnek, mert nem kell a 
mentéssel bajlódni és jó a vendégnek is, mert így pozitív élménnyel fog távozni és 
nem kudarcként éli meg az esetet. Amennyiben mégis mentésre kerül a sor, úgy az 
alábbiak szerint kell eljárni... 
 
A pályáról történő lementés megkülönböztetett esetei: 
 
A sérült földig esik: 
1. A sérültet elsősegélyben kell részesíteni (potenciálisan gerincsérültnek kell 
tekinteni). 
2. Szükség szerint értesíteni kell a mentőket.  
 
A sérült a pódiumon van: 
1. A sérültet elsősegélyben kell részesíteni.  
2. Megválasztott módszerrel, technikával le kell menteni.  
A. Vagy létrás mentés,  
B. Vagy Pódiumról történő eltartásos leengedése a sérültnek, 
C. Vagy Drótkötélről történő leengedése a sérültnek, 
3. Szükség szerint értesíteni kell a mentőket. 
 
A sérült a biztosítókötélen lógva marad: 
1. A kötélről biztonságosan - a lehető leghamarabb - le kell menteni. 
A. Vagy ki kell húzni a sérültet a pódiumig, 
B. Vagy drótkötélről történő leengedése a sérültnek, 
C. Vagy kiemeléses technikával történő leengedése a sérültnek. 
2. A sérültet elsősegélyben kell részesíteni. 
3. Szükség szerint értesíteni kell a mentőket. 
 
1. A sérült földig esése esetén 
Amennyiben a sérült eszméleténél van: 
Beszélni  szükséges  a  sérülthöz  és  meg  kell  próbálni  megnyugtatni,  rávenni  arra, 
hogy ne mozogjon, ne próbáljon meg felkelni! 
Ez  a  gyakorlatban  elég  nehezen  megvalósítható  feladat,  mivel  a  sérült  ilyenkor 
megijedt,  szeretne  szabadulni  az  adott  szituációból  –  ráadásul  az  adrenalin  szint 
megugrása is segít ebben, mivel ekkor a még ép idegpályák csigolyasérülés 
esetében  elnyíródhatnak.  Az  idegpályák  sérülése  az  adott  szakasz  bénulásához 
vezethet. Még komoly sérülések esetén is a megemelkedett adrenalin szint hatására 
a sérült képes mozogni! Azonban ez a mozgás a sérülések súlyosságát is 
fokozhatják! 
Megfelelő kommunikációval a „shock” hatás késleltethető, súlyossága csökkenthető. 
A sérültet nem szabad magára hagyni! 
Amennyiben  vérzése  van  a  sérültnek,  azt  meg  kell  próbálni  csillapítani,  sérülését 
ellátni. Kihűlés veszélye esetén a sérültet védeni szükséges attól (betakarás, 
melegen tartás)! 
Amennyiben nincsen eszméleténél a sérült: 
Folyamatos kontrol mellett figyelni kell a légutak tisztán tartására! 
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2. A sérült lógva marad a biztosító kötélen: 

A  balesetet  szenvedett  személyt  -  sérüléseinek  súlyosságától  függetlenül  -,  de 
megfelelő körültekintéssel minél hamarabb (ortosztatikus sokk, más néven 
szuszpenziós trauma miatt!) és biztonságosabban lementjük a kötélről. Ennek 
technikáját a körülményeknek megfelelően, a leghatékonyabb módszer 
megválasztására törekedve szükséges megvalósítani. A sérültet amenniyben 
eszméletlen állapotban ven, ne mozgathatjuk feleslegesen, a minimálisan szükséges 
mértéket  meghaladóan.  Amennyine  viszont  magánál  van,  fel  kell  szólítani,  hogy 
„bicikliző” jellegű lábmozdulatokat végezzen, hogy a vérkeringését serkentse. 
Valamint, ha lehetséges, lépést érdemes biztosítani pl. kötéllétra (trepni) 
alkalmazásával. 
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9.3. A vendég lementése Pódiumról alumínium létrával 
 
A  kívánt  pódiumhoz  állítása  az  alumínium 
létrának  (a  pódiumon  1  m-rel  érjen  túl  a 
létra!) Megfelelő alátét palló alkalmazása, a 
létra biztonságos kitámasztása,  rögzítése 
(szükség  szerint).  Az  üzemeltető  biztosító 
kötelet és eszközt visz föl magával, a 
sérülthöz. 
 
a./ Grigri vagy RIG biztosítás (felső 
biztosítás) 
A  vendég  az  alumínium  létrán  mászik  le, 
miközben  az  üzemeltető  fentről  biztosítja 
GRIGRI biztosító eszköz segítségével.  
 
b./ ASAP biztosítás (önbiztosítás) 
A  vendég  az  alumínium  létrán  mászik  le, 
miközben saját magát biztosítja ASAP 
zuganásgátló eszköz segítségével.  
 
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! 
o Érdemes lehet színezéssel jelölni a platformnál, hogy hova lehet könnyen fölállítani a 

létrát. Több létre esetén ezek eltérően színezhetőek a szerint, hogy melyik hová ér fel. 
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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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9.4. A vendég lementése összetett kötéltechnikai mentőrendszerrel 
 
A vendég mellé fölmegy az üzemeltető személy, és magával viszi a mentőrendszert. 
(a mentőrendszer csigahúzó rendszerből és eresztő rendszer összeállításából kerül 
kialakításra)  A  mentő  rögzíti  a  rendszer  felső  elemét  a  sérült  fölé,  az  alsó  végét 
rögzíti a sérült beülőjébe, majd kiemeli a sérültet a kantárjából. Kiakasztja a kantárat 
és leereszti a sérültet. A mentendő személyt közben fel kell szólítani, hogy „bicikliző” 
jellegű lábmozdulatokkal tartsa el magát az esetleges akadályoktól. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ajánlás: Sok esetben nincsen elég távolság a rendszer működéséhez. Ilyenkor 
az eresztő rendszer mellé rögzítjük a húzó rendszert. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sok helyen ennek a mentési rendszernek az 
alkalmazásához nem áll rendelkezésre elég távolság! 

 

1. A sérült megközelítése 
2. Sérült megemelése 
3. Sérült engedése 

A vendég lementése összetett kötéltechnikai 
mentőrendszerrel 

Ennél a rendszernél 100 
kg tényleges súly 
megemeléséhez kb. 30 
kg erőt kell kifejteni!  

 

„Kompakt” 
mentőrendszer 
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9.5. A vendég lementése „ellensúlyos” technikával 
 
Az egyik üzemeltető személy magával viszi a mentőkötelet, + 
1 db csigát ill. 2 db karabinert. A sérültet megközelíti, majd a 
csigát (amiben a mentő kötél van) rögzíti a biztosító 
sodronykötélbe. Ezt követően ledobja a társának a 
mentőkötelet. A földön lévő üzemeltető személy a mentőkötelet befűzi az I’D eresztő 
eszközbe és feszesre húzza azt. Ezt követően úgy terhel bele a mentőkötélbe, hogy 
kiemelje  a  sérültet.  (ekkor  a  fent  lévő  mentő  segíthet  neki  a  kiemelésben,  később 
pedig az eltartásban is) A fent lévő mentő kiakasztja a sérült kantárját, majd lentről 
leereszti  a  sérültet  a  másik  mentő  személy.  A  mentendő  személyt  közben  fel  kell 
szólítani,  hogy  „bicikliző”  jellegű  lábmozdulatokkal  tartsa  el  magát  az  esetleges 
akadályoktól. 
 
*A csigát acél karabinerrel rögzítsük a sodronykötélhez! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

sérült 

„ellensúly” 

Segédmentő 

A vendég 
lementése 

„ellensúlyos” 
technikával 

Nagy súlykülönbség esetén, a mentőszemélyt 
rögzíteni kell fölrántás ellen! 
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2. lépés 

1. lépés 

1. A mentendő személy 
megemelése és biztosító 
kantárjából történő kiterhelés 

2. A mentendő személy biztosító 
kantárjának leakasztása, majd 
leengedése. 

A sérültet megközelítő másik 
„mentő” felhelyezi a csigát a 
benne  lévő  kötéllel  a  biztosító 
sodronykötélre és a mentőkötél 
végét csatlakoztatja a 
sérülthöz.  

A  sérültet  megközelítő  másik 
„mentő” a kiemelési művelet 
során a tehermentesített 
karabinereket leakasztja. A 
lefele eresztett sérültet a 
játékelemek között igazítja, 
hogy az nehogy beakadjon. 

A „földi” mentő befűzi a 
mentőkötelet az I’D-ba 
és saját testsúlyával 
kiemeli a sérültet. 

A  „földi”  mentő  leereszti  a 
sérültet. Szükség esetén 
segítséget  kérhet  felrántás 
elkerülése  miatt,  vagy  ki  is 
köthetii magát. 

Szükséges mentő 
személy száma: 2 fő 
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Szükséges mentő 
személy száma: 1 v. 2 fő 

 
 

Felező csiga alkalmazásával  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENTŐRENDSZER 

1-2.  lépés 

3. lépés 

1.  A  mentendő  személy 
összekapcsolása a 
„mentőrendszerrel” 

2.  A  mentendő  személy 
megemelése és biztosító 
kantárjából történő 
kiterhelés 

3.  A  mentendő  személy 
biztosító kantárjának 
leakasztása, majd 
leengedése. 
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Szükséges mentő 
személy száma: 1 v. 2 fő 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. lépés 

2. lépés 3. lépés 

2. A mentendő személy 
megemelése és biztosító 
kantárjából történő kiterhelés 

3.  A  mentendő  személy  biztosító 
kantárjának leakasztása, majd 
leengedése. 

1. A mentendő személy 
összekapcsolása a 
„mentőrendszerrel” 

MENTŐRENDSZER 
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9.6. A vendég lementése eresztéssel, eltartás alkalmazásával 
 
A mentő személy rögzíti magát a pódium fájához, majd a rögzítő kantárhoz erősíti az 
eresztő  eszközt.  A  mentőkötelet  befűzi  az  eresztő  eszközbe,  majd  a  kötél  végét 
rögzíti  a  sérült  beülőjébe.  Amennyire  csak  tudja,  behúzza  a  kötelet,  majd  lábbal 
elemeli, eltartja a sérültet a pódium szélétől. Mikor stabillá válik a mentő helyzete, az 
eresztő eszközzel leereszti a sérültet. A mentendő személyt közben fel kell szólítani, 
hogy „bicikliző” jellegű lábmozdulatokkal tartsa el magát az esetleges akadályoktól. 
 
*Amennyiben a sérült a drótkötélpályán bent reked, először érdemes kihúzni a 
pódiumra, majd ezt követően meglehet választani a legmegfelelőbb mentési módot. 

 
9.7. A vendég lementése eresztéssel (leggyakrabban használt mentési mód) 
 
A  mentő  személy  rögzíti  magát  a  biztosító  kötélhez,  majd  a  biztosító  kötélhez 
kapcsolja az eresztő eszközt. A mentőkötelet befűzi az eresztő eszközbe (jobb, ha 
már a földön összeszerelésre kerül a mentési rendszer), majd a kötél végét rögzíti a 
sérült beülőjébe. Amennyire csak tudja, behúzza a kötelet, majd, a vendéget 
megkéri,  hogy  terheljen  ki  a  kantárából.  A  vendég  karabinereinek  kiakasztását 
követően megkezdi  a  leengedést.  A  vendég  maga  előtt  fogja meg  a mentőkötelet. 
Fontos  kirögzíteni  az  eresztő  eszköz  karabinerét,  hogy  az  ne  tudjon  becsúszni  a 
pálya biztosító kötelén. A mentendő személyt közben fel kell szólítani, hogy 
„bicikliző” jellegű lábmozdulatokkal tartsa el magát az esetleges akadályoktól. 
 

 

 

        
 
 
 
 
 
 

 

4. A vendég 
lementése 

eresztéssel, eltartás 
alkalmazásával 

 

Acél karabiner! 

5. A vendég 
lementése    
eresztéssel 
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9.8. A vendég leengedése negyedelő csigarendszerrel 
 
A  mentendő  személyt  könnyen  és  hatékonyan  meg  lehet 
emelni  (4:1)  és  le  is  lehet  engedni.  Vagyis  100  kg  súlyú 
vendég esetén kb. 25 kg erőt kell kifejtenünk. Itt az eresztési 
hossz ötszörösével kell számolni a szükséges kötél 
mennyiségénél. 
Visszafutásgátlós  csigánál,  ha  túlhúzuk  a  kötelet,  akkor  az 
beszorulhat. 
 
Figyelem! Amennyiben nem visszafutásgátlós csigát 
alkalmazunk,  úgy  a  kötél  elengedése  esetén  lezuhanhat  a 
vendég! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.7.  A sérült megközelítése ZipLine kötélpályán 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         M 
4:1 

F=0,25 M 
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9.9. Kalandpályáról történő személymentés “Karos láncos emelő” 
alkalmazásával 
 
A technika teszteléséhez mi az 500 kg-os emelőt használtunk (méretében 
és súlyában ez tünt a legoptimálisabb választásnak)  
 
Előnye:  
- a  mentendő  személyt  könnyen  ki  lehet  emelni  a  saját  biztosítási  rendszeréből  (még  a 

csigás rövid kantárból is), majd egyszerűen le is lehet engedni. Bár az engedés 
“viszonylag” lassú művelet, de az esetlegesen elakadt sérültet újra meg lehet emelni az 
irányváltó kar átállításával. 

- minimális technikai tudást igényel 
- biztonságos és hatékony 
- egyéb - paramétereiben hasonló - eszközhöz képest lényegesen kedvezőbb az ára 
 
Hátránya:  
- viszonylag nehéz a súlya (ez a relative hátrány egy jól megválasztott zsák alkalmazásával 

kompenzálható) 
- mivel  az  eszközt  a  gyártó  eredetileg  nem  személymozgatásra  tervezte,  ezért  plusz  

zuhanásgátló eszközt (pl. ASAP-ot) kell hozzá alkalmazni. 
- magassági  korlátai  vannak  (minél  magasabb  pályáról  kell  menteni,  annál  több  és  így 

nehezebb láncot kell felhasználni) 
 
Jellemzők: terheletlen állapotban szabadon áthúzható lánc. Biztonságos és 
üzembiztos automatikus fék.  
 
Megjegyzés: Érthető módon a legmagasabb pálya biztosító kötelének a földtől mért 
távolságát kell figyelembe venni a lánc hosszának megválasztásához. 
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9.10. Tiroli kötélpályáról történő mentés 
Csúszócsigában maradt vendég kimentése 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A  pályaanimátor  feljuttatja  a  húzó  kötelet  a  vendéghez  (feldobja,  oda  csúszva 
hozzá),  majd  a  rögzített  kötéllel  kihúzza  a  platformig.  A  húzó  kötelet  csak  azt 
követően akasztják le, miután a vendég biztosította magát a platformnál és stabilan 
áll  a  lábán.  A  kihúzási  művelethez  segédeszközként  lehet  használni  visszafutás 
gátlós csigát, kézi mászógépet. 
 
 

Fontos! 
 

A „Mentőzsák” (adott mentési technikához összeállított 
mentőrendszer) előre össze legyen állítva és könnyen elérhető, 
minden érintett által ismert helyen legyen készenlétben tartva! 

 

Az egyes mentési technikákat rendszeresen szükséges gyakorolni! 
 

Azoknál a pályaszakaszoknál, ahol rendszeresen mentésre van 
szükség, érdemes előre kialakítani a mentési helyzethez igazított 
körülményeket, esetleg jelöléssel is ellátni a rögzítési támasztási 

pontokat! 
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9.11. Személymentéshez kapcsolódó egyéb ismeretek 
 
A  pánikoló  ember  fizikailag  is  elfárad  a  saját  maga  kreált  rémképeitől.  (Pl.  az  is 
megijeszti, ha úgy látja, hogy a mentős nincs biztosítva, mert ahogy magát is látja pl. 
leesni, úgy a mentőst is elképzeli úgy.) A képzelgéseiben leesik vagy hisztérikusan 
bepánikol a félelemtől és akár szívinfarktust, vagy agyvérzést is kaphat. 
Ez a túlpörgetett állapot tehát fizikailag is igen fárasztó, így a pánik idővel lecseng. 
(Érdekes  tény,  hogy  a  jobb  fizikumú  mentendő  személyeknél  tovább  tart  ez  az 
állapot.) 
Egy  egészséges  ember  ezektől  jellemzően  nem  fog  meghalni,  annál  inkább  a 
pánikhelyzetben való „katasztrofálisan” helytelen, abnormális viselkedéstől. 
Sokszor ilyen állapotú ember menekülni akar ezért akár arra is képes, hogy 
kicsatolja magát, bár jellemzőbb, hogy egyszerűen lemerevedik. Ha 5 percen belül 
segítséget kap a páciens jellemzően nem jut el addig az állapotig, hogy a 
menekülést lássa az egyetlen megoldásnak, hiszen attól, hogy fél, még gondolkodik. 
 
A megelőzés is ezen alapszik:  
 

1. Nyugodtnak kell maradnunk – Az idő sürgetése (az ortosztatikus sokk miatt) 
az  akadályról  mentésnél  nyomást  jelent,  így  előnyösebb,  ha  a  platformig  ki 
tudjuk előbb juttatni a vendéget. Egy nehezebb helyzetből kikerült, 
megkönnyebbült  ember  már  nem  fog  leugrani,  se  abnormálisan  viselkedni 
vagy meghalni. 
 

2. A pánikhelyzetben lévő embert meg kell szólítani. A nevét érdemes 
megkérdezni, majd bemutatkozni neki és elmondani miért vagyunk ott. Nem 
kell  forszírozni  a  szemkontaktust,  de  az  egy  jó  jel,  ha  ő  magától  felveszi. 
Erőteljesen,  érthetően  kell  beszélni,  de  nem  kiabálva.  A  kiabálás  maga  is 
stesszhelyzetet okoz és azt az érzetet kelti, hogy a mentős maga is fél. (Lásd 
a 9.12. pontot) 

 
9.12. A mentendő vendéggel, sérülttel történő kommunikáció 
 
A mentendő vendéggel, sérültekkel történő kommunikáció kulcsszereppel bír akár a 
technikai  mentés  elkerülésében,  végrehajtásában,  de  az  elsősegély  részét  képező 
állapotfelmérés és ellátás szempontjából is.  
Elsődleges feladatunk a mentendő személy megnyugtatása és kivezetés a 
félelemből. Egyensúlyt kell találni a nyugtatás és az előrehaladás között.  
A megszólítását követően a vendég az esetek többségében máris egy bizonyos fokú 
pszichés  nyugalomba  kerül,  hisz  tudatosul  benne,  hogy  a  környezete  információt 
szerzett  állapotáról,  így  a  segélyhívás  és  nyújtás  lehetősége  fennáll.  A  vendéggel 
történő kommunikáció egyik kulcseleme a pszichés nyugtatás. Célszerű jelezni, hogy 
mentésben,  segélynyújtásban  jártas  személyek  vagyunk,  segíteni  szeretnénk.  Ez 
ismét növelheti a nyugalom és a bizalom mértékét. 
A  vendéggel,  sérülttel  való  kommunikáció  talán  az  egyik  legnehezebb  pontja  a 
mentésnek, laikus elsősegélynyújtásnak. A mindenki számára ijedtséget okozó 
helyzetben  nyugodtan,  a  tanult  ismeretek  alapján  célirányosan  cselekedni  komoly 
feladatot jelent.  
A vendéggel próbáljunk meg nyugodtan, érthetően beszélni. Tegyünk fel minél több, 
célirányos kérdést.  
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Alkalmazzunk  visszakérdezést  –  mondjuk  el,  hogy  mi  történik  éppen.  Rákérdezni 
biztonsági lépésekre (pl. látja-e, hogy be van zárva a karabiner előtte stb.) Ezzel a 
biztonság szintje is növelhető. Adjunk rövid utasításokat, hogy mit csináljon, de ne 
azt mire figyeljen. (pl. azt mondani, hogy mibe kapaszkodhat a helyett, hogy mit nem 
foghat. Dícsérjük meg) 
 
Ijedtség, fáradtság esetén történő mentésnél felteendő kérdések:  
 
• Mi a gond, probléma?  
• Hogy hívják?  
• Egyedül van, vagy kikkel jött?  
• Mit érez, hogyan érzi magát?  

 
Jelenlétünkből, megnyílvánulásainkból sugározzon a hozzáértés, a hitelesség. 
Legyünk  empatikusak  és  nyugtatóak.  Pl.  egy  cukorral,  csokival  történő  kínálás 
csodákra lehet képes. J  
A megfelelő kommunikáció sokszor eléri célját és meg tudjuk nyugtatni a vendéget, 
kellő pihenést követően rá tudjuk venni, hogy folytassa a pályák teljesítését. 
 
Amennyiben ez nem megoldás, a technikai mentés egyszerüsítésében és 
hatékonyságában is jelentős tényező a vendég együtt működése. 
Ne ajánljuk fel elsőre a gyakorlati segítségünket lehetőségként, mert akkor a 
helyzetből szabadulva, többnyire azt választják. 
 
A  mentési  technikák  alkalmazásánál  is  mondjuk  el,  hogy  mit  fogunk  csinálni,  mi  a 
vendég feladata, mire figyeljen. A végrehajtás során bátran dícsérjük meg. 
 
Lehetséges kérdések rosszulléthez, sérüléshez kapcsolódó elsősegély esetén:  
 
• Mi történt?  
• Hol fáj?  
• Milyen jellegű a fájdalom?  
• Égő, szúró, tompa, elviselhetetlen?  
• Mozgásra fokozódik a fájdalom?  
• Légzésre fokozódik a fájdalom?  
• Egytől ötös skálán milyen erősségűnek mondaná a fájdalmát?  
• Nyomásra érzékeny?  
• Tud mozogni?  
• Tudja óvatosan mozgatni?  
• Mire emlékszik a történtekből?  
• Volt eszméletvesztése? Tudja mozgatni a karját?  
• Volt már ilyen korábban, vagy most jelentkezik először?  
• Van ismert betegsége?  
• Szed valamilyen gyógyszert?  
• Vett be valamilyen gyógyszert?  

 
Vannak olyan kérdések is, amelyek a beteg tudatállapotát igyekeznek kideríteni.  
Pl.: Hogy hívják? Mikor született? Milyen nap van ma? Hányadikát írunk?  
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A  kérdések  feltevése  erősíti  a  vendégben,  hogy  értünk  a  mentéshez,  ellátáshoz, 
másrészt  fontos  információkat  szolgáltatnak  a  sérült  állapotáról,  a  beavatkozások 
jellegéről.  
Ügyeljünk arra, hogy a válaszok alapján ne próbáljunk diagnózist felállítani, csupán 
utalgassunk az esetleges lehetőségekre. Pl.: Valamilyen lábsérülése van, kérem, ne 
mozgassa!  Segítek,  óvatosan  feküdjön  le! Szintén  fontos,  hogy  a  kommunikáció 
során  ne  essünk  túlzásokba,  de  ne  is  dramatizáljuk  a  dolgot,  kerüljük  az  idegen 
szakkifejezések használatát. Különös körültekintést igényel a gyereksérültekkel 
történő kommunikáció.  
 
A sérültekhez intézhetünk javaslatokat, utasításokat:  
 
Pl.: Kérem, ne mozogjon! Kérem, lélegezzen nyugodtan! A kommunikáció 
jelentősége, hogy kapcsolatot tart még a súlyosnak tűnő állapotú beteggel is. Ezzel a 
tudat, a központi idegrendszer működésére lehet következtetni. (A pszichés 
tényezők  és  az  állapotfelmérés  mellett  a  kommunikáció  harmadik  fontos  szerepe, 
hogy  segít  az  esetleges  súlyos,  életveszélyes  beteget  tudatán  tartani.  Sokkhatás 
oldása.)  Ha  kifogytunk  a  kérdésekből,  az  elhangzott  információkra  rákérdezhetünk 
ismételten. Pl.: Most mennyire fáj a sérülés? Még mindig fáj? Erősödött a fájdalom? 
Most már emlékszik, mi történt? 
A beteg állapota rövid idő alatt is változhat, a kérdések megismétlésével az 
esetleges állapotváltozást észlelhetjük. 
Az  sem  elfelejtendő,  hogy  bizonyos  kórképeknél  -  pl.  epilepsziás  roham  -  a  tudat 
csak lassan tisztul, így a kérdések ismétlése kifejezetten szükséges. Külön 
ismereteket és gyakorlatot igényel a pánikban lévő beteg kezelése, itt mindig 
törekedjünk a saját nyugalmunk megőrzésére, beszéljünk nyugodtan, határozottan a 
sérülttel. 
A  kommunikációval  egyidejűleg  elkezdhetjük  a  betegvizsgálatot.  Tájékoztassuk  a 
sérültet, hogy meg fogjuk vizsgálni. Szóljon, ha fáj valahol! Lehetőleg folyamatosan 
informáljuk, mit csinálunk. Pl.: Most óvatosan megnyomom a mellkasát. Most 
benéznék a szájüregébe.  
A  beszélgetés  és  a  betegvizsgálat  során  kerüljük  a  felesleges  mozgatást.  A  sérült 
segítségével keressük meg a számára legkedvezőbb testhelyzetet, pl.: ülő pozíció, 
megemelt felsőtest, lógatott láb. 
Az  egyes  mentési  technikák  és  a  kommunikáció  is  sok  gyakorlást  igényel,  így  ne 
sajnáljuk rá az időt. 
A valós súlyosabb esetek nagy stresszel fognak járni számunkra is. Erre 
leghatékonyabb módon a rendszeres gyakorlással tudunk rá készülni. A begyakorolt 
mozdulatokat tudjuk majd alkalmazni. Arra ne számoljunk, hogy majd akkor 
gondolkodva fogjuk végig vinni a mentést mellyel kompenzálni tudjuk a rutin hiányát. 
 
Egy  kevésbé  tökéletes  mentési  technika  következetes  végig  vitele  jobb,  mintha 
menet közben kezdenénk újra a mentést mert akkor jutott eszünkbe egy 
tökéletesebbnek vélt technika megvalósítása. 
 
Mentés befejezése után teendő intézkedések 
 
A mentést végző keleő személynek, a mentés befejezése után gondoskodnia kell az 
eszközök, felszerelések ellenőrzéséről, újra használatra kész állapotba szereléséről. 
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10. Vendégek öltöztetésének menete 
 
1. Felkérjük a vendégeket, hogy álljanak egymás mellé, velünk szemben.  
 
2. Tájékoztatjuk a vendégeket a pályahasználatról: 
Használható mondatok: 
- Megkérném Önöket, hogy vegyék ki a zsebeikből az abban lévő tárgyakat (kulcs, 

telefon, stb.), eszközöket, mert ezek zavarják az Önök kényelmét, biztonságát és 
vegyék le ékszereiket! 

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

- A mozgás során várhatóan ki fognak melegedni, ezért öltözéküket ennek 
megfelelően válasszák meg, így érdemes ennek megfelelően felöltözködni. 

- 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, 
hogy a vendégek maguk is segíthessenek az öltözködésben. 
 
Használható mondatok:  
- Figyeljenek, hogy a derékhevederen belül legyenek a lábhevederek, úgy húzzák 

fel, mint pl. egy nadrágot.  
- A  hevedert  minél  magasabbra  próbálják  tenni  a  derekukra,  addig  én  tartom  a 

karabinereket. 
- Igazítsa a combjára a hevedert, minél magasabban a combtőhöz. 
- Kérem fogja meg a beülő hevedert maga előtt és tartsa meg, amíg én a derekára 

és combjára állítom a hevedert (derék részt és combrészt egyaránt, mindenkinek 
mérete szerint. 

- Megkérném  Önöket,  hogy  vigyázzanak  a  felszerelésre  és  a  karabinereket  ne 
üssék oda a talajhoz, illetve a fához! 

 
Gyermek öltöztetése erdei kalandpályához 
 
Főleg  kicsi  gyerekeknél  -  óvatosan  és  kedvesen  kell  velük  bánni, mivel  teljesen  új 
nekik a helyzet ezért bizalmat kell ébreszteni bennük és figyelmesen kell az 
öltöztetést végrehajtani.  
 

 
 

 
 
 
 
 

+ + + + + 
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Természetesen a testhevederzetet az üzemeltető adja föl és állítja be a vendég 
testméretéhez igazítva!  
 
Amíg a beülőt ráadom, addig a karabinereket a szárakkal én tartom, a csigát pedig a 
gyerek kezébe adom és megkérem, hogy tartsa, így nem keverednek össze és nem 
is csapódnak neki semminek. 
Öltöztetésnél  vigyázni  kell,  hogy  a  gyermeket  se  üssük  meg  velük.  A  gyermek 
hasánál lévő menetes karabinert betekerni, hogy a piros jelzés eltűnjön.  
Meghúzom a vállhevedereket, amennyire csak lehet. Miután a hevederek 
meghúzása  megtörtént  egy  kísérleti  emelést  hajtok  végre.  Amennyiben  az  emelés 
hatására a  vállheveder  lazulását  észlelem  tovább  feszítem  azt. Teljes  megfeszítés 
után a szorítóba teszem a heveder végét. A kantárszáraknak egyforma hosszan kell 
lógniuk. Nagyon pici gyereknél a hosszú lelógó hevedert a hóna alá fűzöm be. 
Amikor rajta a beülő, akkor ráakasztom a karabinereket és a csigát a vállhevederére, 
és  hangsúlyosan  elmondom,  hogy  fontos,  hogy  mindig  legyenek  felcsatolva  az 
eszközök, ha használaton kívül vannak, mert azoknak és maguknak is ártanak vele, 
ha ide-oda leng, pl.: megcsapják egymást vagy magukat. Ezért rendszeresen szólok 
a pályán lévőknek is, ha lógó eszközöket látok. 
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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.  
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Felnőttek öltöztetése erdei kalandpályához 
 
Felnőtt beülőknél hasonló a helyzet, csak ott kicsit egyszerűbb. Előbb egyik lábbal, 
aztán másikkal lépnek bele külön-külön a kis lyukakba, és felhúzzák lábtőig. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

+ + + + + 
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Megfogatjuk a vendéggel a kantárszárakat, amíg mindent meg nem húzok rajtuk 
alaposan (derekánál és a lábtőnél is). Fontos, hogy a derekán legyen a beülő és ne 
a csípőjén és mindig ez legyen először meghúzva,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 

A felszerelés helyes elhelyezése 
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A sisakot ugyanúgy adjuk föl, mint a kisebbeknél (megfelelő nagyságú, egyenesen 
előre nézve tesszük a fejre). 
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A beöltözést követően megmutatom melyik oktatópályánál gyülekezzenek. 
Felhívom a figyelmüket, hogy az oktatópálya mindenki számára kötelező. 

 
 
 

 

Régebbi sisakoknál 
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11. Elsősegélynyújtás 
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Rovarcsípések  
 
Rovarcsípéskor a fullánkon keresztül az ember számára mérgező, toxikus anyagok 
kerülnek a bőrbe. Általános panaszt ritkán okoznak  (halmozott csípések, vagy 
allergia). Helyileg denaturált szesz, a fullánk eltávolítása javasolt.  
 
Méh és darázscsípés esetén: 
• A  fullánk eltávolítható pl.  bankkártyával  való  lesodrással.  Csipesszel  ne  fogjuk  meg, 

mert mérget préselhetünk ki. 
• A csípés helyének jegelése, az érintett végtag felpolcolása szükséges. 
• Allergiás  reakció  esetén  azonnal  orvost  kell  hívni,  vagy  a  mentőket  kell  értesíteni, 

adjuk minél hamarabb kalciumot! 

Nyugtassuk meg a sérültet, ha a fullánk látszik, távolítsuk el, de ügyeljünk arra, hogy 
a méregmirigyet ne nyomjuk meg. Célszerű a csípés, harapás helyét fertőtleníteni, 
majd jeges vagy hideg borogatást helyezni rá. Kövessük figyelemmel  a sérült 
állapotát (keringés, légzés), szükség esetén hívjunk orvosi segítséget.  
 
• A darazsak és hangyák csípése savas kémhatású, ezeket szódabikarbónával, 

ammónia-oldattal vagy szappanos vízzel semlegesíthetjük.  
• A méhek csípése lúgos kémhatású, ezt ecettel lehet semlegesíteni. 

 
Figyelem! - Allergiás reakciók:  
 
Egyes  esetekben  akár  az  egész  szervezetet  érintő  súlyos  allergiás  folyamat, 
ún. anafilaxiás sokk alakulhat ki.  
 
Amennyiben allergiás reakció indul, akkor nagyobb területen, akár testszerte 
viszketés, urticaria (csalánkiütés), bőrpír jelenik meg, melyhez gyengeség, 
émelygés,  hányás  társulhat.  Súlyos  állapotot  jelez,  ha  vérnyomásesés,  szapora 
pulzus, hörgőgörcs miatti nehézlégzés észlelhető. Nagyfokú reakció vagy 
túlérzékenység esetén a beteg igen gyorsan életveszélyes állapotba kerülhet, ekkor 
sokktüneteket, légzés-, keringésmegállást észlelhetünk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Fullánk 

Fullánk 

 
Súlyosabb esetben adrenalininjekció szükséges (orvosi beavatkozás)! 
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A méh és darázscsípés veszélyei, kapcsolódó feladatok 

A kalandparkok üzemeltetésénél kiemelt kockázat lehet a 
vendégek, de a kalandpark kezelő személyzet szempontjából is a 
méh és darázscsípés. 

A  méh  vagy  darázscsípés  legtöbbször  nemcsak  könnyen  múló, 
hanem akár végzetes kimenetelű egészségkárosodást okozhat! 
 
A méh vagy darázscsípés helyén kialakuló piros, fájdalmas duzzanat nagyon kellemetlen, 
leggyakrabban  azonban  veszélytelen.  Fontos  tudni  ugyanakkor,  hogy  ha  a  rovarcsípést 
követő  két  napon  belül  a  távolabbi  bőrfelületen  kiütések  jelentkeznek,  illetve  légzési, 
keringési zavar és hasi panaszok lépnek fel, szakorvoshoz kell fordulni, mert ezek allergiás 
reakcióra utalnak. Legrosszabb esetben a csípés fél órán belül akár anafilaxiás sokkot is 
okozhat, ami azonnali sürgősségi ellátást igényel. 
A  rovarcsípésekkel  méreganyag  kerül  a  szervezetbe,  ez  pedig  minden  esetben  kisebb-
nagyobb helyi reakciót, akut gyulladást vált ki. Ha azonban az a csípés helyével 
egybefüggő  területen  jelentkezik,  függetlenül  attól,  hogy  milyen  ijesztően  néz  ki  vagy 
mennyire tartós, nem ad okot aggodalomra. Például, ha valaki darázsba vagy méhbe lép, 
majd megdagad akár az egész lába, más tünete azonban nincs, akkor is mindössze tüneti 
kezelést  igényel.  A  Semmelweis  Egyetem  tájékoztatása  szerint  ilyenkor  antihisztamin 
tartalmú, viszketéscsillapító és gyulladáscsökkentő kenőcsök használata, a bőrfelület 
hűtése, illetve, ha végtagról van szó, annak felpolcolása javasolt. 
Veszélyt  jelent  viszont,  ha  valaki  véletlenül  lenyeli  a  darazsat  vagy  a  méhet.  A  szájban, 
garatban  kialakuló  duzzanat  ugyanis  elzárhatja  a  felső  légutakat  és  légzési  nehézséget, 
akár fulladást okozhat. Ilyen esetben nincs idő mérlegelni: azonnal ki kell hívni a mentőt! 
 
Szintén  tragédiát  okozhat,  ha  a  csípést  követő  30  percen  belül  életveszélyes,  egész 
szervezetet érintő allergiás reakció, anafilaxia jelentkezik.  
Tünetek: - súlyos hasi görcs, - hasmenés, - hányás, - testszerte megjelenő csalánkiütés, - 
sápadtság, - nyelési zavar, - szédülés, - ájulásérzés, - szájban vagy szemben jelentkező 
duzzanat, - köhögés, - torokszorító érzés, - sípoló vagy nehézlégzés, de akár - 
eszméletvesztés is előfordulhat.  
Ez  azonnali  sürgősségi  ellátást  igényel:  be  kell  adni  a  combizomba  a  betegnél  lévő 
életmentő  adrenalininjekciót  (ha  már  tud  az  allergiájáról,  általában  magánál  hordja),  és 
azonnal mentőt kell hívni. Életveszélyes anafilaxiát egyébként hazánkban csak a méh és a 
darázs mérge okozhat, a többi rovar csípése csak jórészt ártalmatlan, helyi reakciót vált ki. 

 
A méh- és darázscsípés megelőzése érdekében szükséges üzemeltetői teendők és 
javaslatok: 
• A  méh-  vagy  darázscsípés  veszélyével  érintett  területeken  végzett  munkák  előtt  a 

kalandpark  üzemeltetők  tájékozódjanak  a  rovarcsípés  kezelésével  kapcsolatban  a 
foglalkozás- egészségügyi szolgálat orvosánál. Különösen fontos ez a rovarméregre 
érzékenyek esetében. 

• Az  üzemeltetőnek  a  körülményeket  elemezve  fel  kell  tárni  mindazon  lehetséges 
élőhelyeket illetve veszélyes körülményeket, amelyek méh/darázs általi hirtelen 
támadást eredményez. 
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• A vendégek és kezelő személyzet egészségének és biztonságának védelme 
érdekében  intézkedéseket  kell  tenni,  különösen  ott,  ahol  a  terület  járművel  történő 
megközelíthetősége korlátozott. 

• A  tevékenységi  területeken  indokolt  kerülni  az  egyedül  végzett  vevékenységeket, 
hogy időben felismerésre kerüljön az esetleges rosszullét. 
A gyors segítséghívásra mindig legyen mobiltelefon a területen. Ellenőrizni kell, hogy 
van-e  térerő.  Ha  nincs,  akkor  más  gyors  segítséghívásra  alkalmas  megoldást  kell 
kialakítani és ezt közölni kell a kezelő személyzettel. 

• Az elsősegélynyújtókat ki kell képezni a sérülések azonosítására és kezelésére. 

• Az üzemeltetőnek, kalandpálya kezelőknek, illetve az elsősegélynyújtónak tudnia kell, 
hogy hol van a legközelebbi egészségügyi létesítmény, amelyben az anafilaxiás sokk 
elkerülésére szolgáló injekció rendelkezésre áll. 

• Az üzemeltetőnek oktatás során – a foglalkozás-egészségügyi szolgálat 
felvilágosítása  és  tanácsai  alapján  –  a  kezelő  személyzettel  meg  kell  ismertetni  a 
méh/darázscsípés veszélyeit és a szükséges megelőző intézkedéseket. 

• Az üzemeltetőnek a kezelőszemélyzet figyelmét fel kell hívnia arra, hogy figyeljenek a 
vendégekre és egymásra, a rovarcsípés esetén azonnal igényeljék az 
elsősegélynyújtást  vagy  az  orvosi  ellátást.  Nem  szabad  a  sérültet  magára  hagyni, 
még ha rögtön életveszélyes tünetek nem is jelentkeznek nála.  

• Ha valaki tudja magáról, hogy érzékeny a méh vagy darázscsípésre, vigye magával 
az allergiás reakció megelőzését/csökkentését szolgáló gyógyszerét, illetve injekciót. 
Ennek hiányában ne kezdje meg a tevékenységét! 

• Zárt ruházat és zárt cipő viselése ajánlott. Az élénk színű ruhák – mint a sárga, 
piros – viselése nem javasolt. 

• Ha  megjelenik  egy-egy  méh  vagy  darázs  a  közelben,  a  vendégek  és  személyzet 
igyekezzenek megőrizni a nyugalmukat, a hadonászás csak ingerli a rovarokat. 

• Ha  van  rá  lehetőség, az élelmiszereket a  veszélyes  időszakban  inkább  zárt térben 
(pihenőhelyen) fogyasszák el. Fogyasztás előtt mindig ellenőrizzék az italt, hogy nem 
került-e bele rovar. 

 
Darázscsípés, méhcsípés ellen kalciumtabletta? Nem ajánlott! 
 

A kalciumtabletta nem megfelelő darázscsípés kezelésére, allergológusok 
kifejezetten ellenzik a használatát. Az egész szervezetre kiterjedő 
túlérzékenységi tüneteknél haladéktalanul adrenalint kell a szervezetbe juttatni, 
majd  orvoshoz  kell  fordulni.  A  kalcium  ugyanis  egy  kis  időre  javítja  az  ember 
közérzetet, késlelteti a folyamatot, így sajnos sok esetben csökkenti az igazán 
hatékony terápiák lehetőségét. Az allergológusok enyhe tünetek esetén inkább 
a hideg vizes/jeges borogatást javasolják a kalcium helyett. Ha a darázsszúrás 
helyén  elindul  egy  helyi  reakció,  akkor  a  hideg  borogatás,  illetve  jégnek  a 
szúrás  helyére helyezése lassíthatja a darázs által bejutatott méreganyag 
terjedését,  felszívódását.  A  folyamat  lassításával  a  túlérzékenységet  előidéző 
fehérjék bomlásnak indulhatnak, illetve  az allergiás reakciót kiváltó  méreg 
inaktívvá válhat, ezzel a tünetek is jelentősen enyhülhetnek. 

 
Rákészüléssel és odafigyeléssel életet lehet menteni! 
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A zuhanás során és azt követően fellépő kockázatok: 
 

- Rántási  erő  (az  ember  szervezetére  ható  erőhatás,  mely  nagy  mértékben  az 
esési tényezőtől függ) 

- Neki ütődés, neki csapódás 
- A biztosító rendszerben történő lógás során kialakuló „ortosztatikus sokk” hatás 

 
Ortosztatikus sokk vagy Suspenzios trauma 
A zuhanás utáni függés során, az emberi testben fellépő 
vénás pangás az ortosztatikus sokk. (más néven 
orthostaticus intolerancia)  
A problémát és a komplikációkat az okozza, hogy az agy, 
a vesék és egyéb szervek nem jutnak elegendő 
mennyiségű  oxigénhez.  Tipikusan  azoknál  fordulhat  elő, 
akik  hosszabb-rövidebb  ideig  függenek  a  zuhanásgátló 
védőfelszerelésekben. 
Tünetei lehetnek például: ájulás, hányinger, fulladás, 
szédülés,  izzadás,  szokatlanul  alacsony  szívverés  vagy 
vérnyomás, sápadtság, „szürke látás” vagy látásvesztés, illetve szapora szívverés. 
Életvédelmi szempontból fontos, hogy a mentés max. 15 percen belül megtörténjen.  

 
 

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! 
 

Gerincsérültet 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?  

 
 
 



Kalandpark kezelő, üzemeltető személyzet biztonságtechnikai ismeretei 
 

 105 ©Gaál Péter 

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! 
 

STIFNECK nyakrögzítő gallér használata 
 
 A nyaki gerincszakasz rögzítésére 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A STIFNECK nagyságának kimérése 

Évente legalább 1x az 
üzemeltetőknek és a 
mentőknek a parkra 
vonatkozó elsősegély 
ismeretekről képzést 
szükséges tartani. Ennek 
része pl.: Kik az 
elsősegélynyújtók? Hogyan 
kell segítséget hívni? Mit kell 
tenni vészhelyzet esetén? 
Kinek kell jelenteni? Ki 
dokumentál? Hol van 
elsősegélynyújtó hely? A 
mentési terv ismerete.  
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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, hogy hívnak? 
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)    Esetleg szükséges-e műszaki mentés? 

 

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! 
 
"Az ember hajlamos nem elhinni, hogy valami megtörténhet, amíg meg nem történt” 

(Z Világháború) 
 

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....... 
 
Munkamegosztás, munkaszervezés 
 

A pályaanimátor munkaközösségen belül együtt működő munkavégzésre van 
szükség.  Természetesen  az  a  szerencsés,  ha  fő  szabály  szerint  mindenki  azon  a 
területen  tevékenykedik,  ami  az  erősége.  Hiszen  különbözőek  vagyunk.  Van,  aki 
emberekkel szeret foglalkozni és inkább a felszerelés feladását „öltöztetését”, 
oktatását élvezi inkább, míg mások a pénztárral, gyerekekkel, vagy éppen a mentés 
gyakorlati megvalósításával szeret foglalkozni. 
Azonban egy-egy munkakör, különösen folyamatos nagy vendégszám mellett, igen 
monotonná  is  válhat  és  az  ember  óhatatlanul  is  tompúl.  Már  nem  biztos,  hogy  az 
oktatásnál mindenkinek mindent elmond. Meg persze étkezni, inni és egyéb 
teendőket elvégezni sem árt. Így a megfelelő munkaszervezés, egymás cserélése az 
egyes munakörökben lenne ideális. Figyeljünk egymásra és ellenőrizzük is a 
kollégát! Az egymás közti világos, egyértelmű kommunikáció, információ áramlás is 
igen fontos. 
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13. Kezelő személyzet munka-, tűzvédelmi ismeretei röviden 
 

Általános munkavédelmi, tűzvédelmi 
oktatási segédanyag 

MUNKAVÉDELEM  
- Kalandpark kezelő személyzet munkavédelmi ismeretei 

 
Jogszabályi hivatkozás: A munkavégzés során előírt munkabiztonsági előírásokat, 
az 1993. évi XCIII. törvény egyéb rendeletek, szabványok, valamint belső 
szabályzatok határozzák meg. Ezen előírásokat kell szem előtt tartani a kalandpark 
üzemeltetése során is. 
 
Megjegyzés:  Az anyag nem tartalmazza a kalandparkok építéséhez, karbantartási 
tevékenységekhez kapcsolódó munkavédelmi ismereteket. Az összeállítás 
természetszerűen  nem  teljes  körű. Minden  kalandparkban  a  helyi  sajátosságokhoz 
kapcsolódó munkavédelmi rendszert kell üzemeltetni. Ennek fontos része a kezelő 
személyzet  munkavédelmi  oktatása  is.  Az  összeállított  anyag  számos  kérdéskört 
már a korábbi részben taglalt, így azok nem kerülnek újból részletezésre. 

 
AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS KEZELŐI 

TEVÉKENYSÉG KÖVETELMÉNYEI 
 

A kalandpark kezelői tevékenység személyi feltételei: 
o Egészségileg alkalmas - érvényes, megfelelő állapotot igazoló foglalkozás-

egészségügyi szakorvosi papír 
o Munkakör ellátásához szükséges pillanatnyi fizikai, egészségügyi és mentális 

állapot 
o Megfelelő életkor, iskolai végzettség 
o Alapfokú elsősegély-nyújtási ismeretek 
o Kalandpark kezelő végzettség (kalandpark besorolásához igazítottan 

megfelelő képzetségi szint) 
o Kezelői ismeretek, jártasság, tapasztalat, készség, feladatra történő kijelölés 
o Munka-, tűzvédelmi oktatatás 

„A munkavállaló csak olyan munkával bízható meg, amelynek ellátására 
egészségileg alkalmas, rendelkezik az egészséget nem veszélyeztető és 
biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretekkel, készséggel és jártassággal.” 
  
A kalandpark kezelői tevékenység tárgyi feltételei: 

Az  üzemeltetőnek  többek  között  az  alábbiakat  kell  biztosítania  a  személyzet 
részére: 
o Megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvizet 
o Öltözködési,  tisztálkodási,  egészségügyi,  étkezési,  pihenési  és  melegedési 

lehetőséget 
o Rendet,  tisztaságot,  a  keletkező  hulladék,  szennyvíz  kezelését  oly  módon, 

hogy  veszélyt  vagy  egészségi  ártalmat  ne  okozzon  és  a  környezetet  ne 
károsítsa 

o Munkavállalók időjárás elleni védelmét, a melegedés lehetőségét, jogszabály 
által előírt esetekben a védőitalt.  

o A  szükséges  egyéni  védőeszközöket  és  egyéb,  pl.  mentéshez  szükséges 
segédeszközöket (pl. létra, mentőfelszerelések). 
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A kalandpark kezelői tevékenység szervezési feltételei: 
o Kalandpark tanúsítási eljárásának lefolytatása 
o A szükséges vizsgálatok (favizsgálat, felszerelések felülvizsgálata, stb.) 
o Üzemeltetési szabályzatnak megfelelő működtetése a parknak. 
o Megfelelő létszámú és végzettségű kezelő személyzet biztosítása 
o Parkvezető kijelölése 

 
A PARKVEZETÉS (MUNKÁLTATÓ) KÖTELESSÉGEI ÉS JOGAI AZ EGÉSZSÉGET NEM 

VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEINEK 
MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÉRDEKÉBEN 

 
A Munkavédelmi törvény előírása alapján a Parkvezetésnek (munkáltatónak) 
gondoskodnia kell arról, hogy az általa foglalkoztatott munkavállalók: 

 Elsajátítsák, és a foglakoztatás teljes időtartama alatt, rendelkezzenek az 
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati 
ismereteivel,  megismerjék  a  szükséges  szabályokat,  utasításokat  és  információkat. 
Ennek  része  a  megfelelő  szintű  –  jogszabályban  megjelölt  szervezet  által  kiadott 
„Kalandpark kezelői” végzettség.  
Ezen előírások teljesítése érdekében az alábbiakban tájékoztatni kell az alkalmazotti 
állományú dolgozókat a legfontosabbnak ítélt munka-, tűzvédelmi kérdésekről. 
A munkáltató teljesítse a létesítésre, a tárgyi- szervezési feltételekre, a kalandparkos 
tevékenységhez kapcsolódóan előírt jogszabályi követelményeket.  
A Parkvezetés köteles megtenni minden indokolt intézkedést veszély esetére, 
mentésre a terület kiürítésének, továbbá a tűzvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok 
végrehajtására.  
 
Oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a kezelő személyzet 
(munkavállalók):  

§ munkába álláskor 
§ munkahely  vagy  munkakör  megváltozásakor,  valamint  az  egészséget  nem 

veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor  
§ kalandpark átalakításakor vagy új biztosítási rendszer bevezetésekor  

elsajátítsa  és  a  foglalkoztatás  teljes  időtartama  alatt  rendelkezzen  az  egészséget 
nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti, valamint gyakorlati 
ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat.  
 
A munkavállalók munkavédelemmel kapcsolatos kötelességei: 
 A munkavállaló köteles: 

• munkahelyén az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
kalandparkban  történő  munkavégzésre  alkalmas  állapotban  megjeleni  és 
így munkát végezni, 

• a kalandpark biztonságos állapotáról a tőle elvárható módon meggyőződni 
azt rendeltetésének megfelelően használni, a számára meghatározott 
feladatokat elvégezni, 

• az  egyéni  védőeszközt  rendeltetésének  megfelelően  használni  és  a  tőle 
elvárható tisztításáról gondoskodni, 

• a  munkavégzéshez  az  egészséget  és  a  testi  épséget  nem  veszélyeztető 
ruházatot viselni, 

• a kalandpark területén a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot megtartani, 
• a munkája biztonságos elvégzéséhez szükséges ismereteket elsajátítani és 

azokat a kezelői tevékenység során alkalmazni, 
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• a részére előírt orvosi vizsgálaton részt venni, 
• a veszélyt jelentő rendellenességet, veszélyeket a tőle elvárhatóan 

megszüntetni, vagy erre intézkedést kérni a felettesétől, 
• balesetet, sérülést, rosszullétet felettesének azonnal jelenteni, 
• az  utasítás  végrehajtását  megtagadni,  ha  annak  végrehajtásával másokat 

közvetlenül és súlyosan veszélyeztetne. 
• a  munkavállaló  önkényesen  nem  kapcsolhatja  ki,  nem  távolíthatja  el  és 

nem alakíthatja át a biztonsági berendezéseket (pl. biztosító kötél). 
• a biztonságos munkavégzéshez elsajátított ismereteket a munkavégzés   

során alkalmazni 
 
Fontos alapszabályok 

• A  dolgozó  csak  azon  a  munkahelyen  dolgozhat,  amelyre  a  munkaköri 
leírása  lehetőséget  ad,  és  az  arra  vonatkozó  munkabiztonsági  oktatást 
megkapta. 

• Csak azokat az eszközöket kezelheti, amelyre kioktatták és megbízták. 
• Az eszközök szabályszerű (rendeltetésszerű) használata mindenki 

számára kötelező! A legkisebb rendellenesség esetén a munkahelyi 
vezetőt, műszakvezetőt azonnal tájékoztatni kell! 

• Köteles az előírt és rendelkezésére bocsátott védőeszközt 
rendeltetésének megfelelően használni. 

• Köteles a balesetet, sérülést, rosszullétet, üzemzavart felettesének 
azonnal jelenteni. 

• Szeszes italt a munkahelyre bevinni vagy ott fogyasztani TILOS! 
• A munkahelyen tilos minden olyan magatartás (fegyelmezetlenség,

 játék, stb.) amely a biztonságos üzemeltetést akadályozza. 
• A közlekedési utakat, lépcsőket, vészkijáratokat, utakat eltorlaszolni vagy 

elfoglalni még átmenetileg sem szabad.  
• Műszaki hiba, meghibásodás, stb. esetén a magaslati kötélpálya 

önkényes  átalakítása  TILOS.  A  hiba  elhárítását  csak  az  erre  kioktatott, 
felhatalmazott dolgozó végezheti. 

• A magaslati kötélpályán gyűrű, óra, ékszer viselése balesetveszélyes és 
TILOS! A hosszú hajat csak összekötve, befonva, védősisak alá rendezve 
szabad viselni. A hosszú köröm is sérülés veszélyes lehet. 

• Tilos  olyan  tevékenységet  végeztetni  vagy  végezni,  amely  bárkinek  az 
életét, testi épségét vagy egészségét veszélyezteti.  

 
A kalandpark kezelő személyzet munkavédelemmel kapcsolatos jogai: 
 A munkavállaló jogosult megkövetelni a munkáltatójától: 

• Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 
feltételeit, a munkavédelemre vonatkozó szabályokban előírt 
védőintézkedések megvalósítását. 

• Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez 
szükséges ismeretek rendelkezésre bocsátását, a betanuláshoz való 
lehetőség biztosítását. 

• A munkavégzéshez munkavédelmi szempontból szükséges felszerelések, 
munka-és védőeszközök, az előírt védőital valamint tisztálkodó szerek és 
tisztálkodási lehetőség biztosítását. 

• A  munkavállaló  jogosult  megtagadni  a  munkavégzést,  ha  azzal  életét, 
egészségét vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné! 
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A kalandpark kezelői tevékenységre vonatkozó általános szabályok 
• Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés alapvető 

követelménye a fokozott figyelem, ennek betartása a kalandpark minden 
dolgozójának kötelessége. 

• A munkavállalók csak olyan munkát végezhetnek, amelynek biztonságos 
elvégzéséhez a szükséges szakmai és munkavédelmi ismeretekkel 
rendelkeznek és a munka elvégzésére utasítást kaptak. 

• Vezetői megbízás vagy utasítás hiányában végzett tevékenység - 
engedély nélkül végzett munkának minősül. 

 
Ez alól kivétel:  

• Az elsősegélynyújtásra, baleset esetén a mentés érdekében végzett 
tevékenység, 

• Jelentős  anyagi  kárral  járó  esemény  megelőzésére,  illetve  elhárítására 
irányuló tevékenység, 

• A kalandparkban tilos a járást bizonytalanná tevő lábbeli viselése. 
• Fokozott körültekintéssel kell eljárni a villamos kéziszerszámokkal, 

berendezésekkel történő munkavégzés során - az érintésvédelmi 
előírásokat minden esetben teljesíteni kell. 

• A magaslati kötélpályára, egyéb kapcsolódó eszközökre kiadott 
utasításokat és munkabiztonsági előírásokat szigorúan be kell tartani. 

 
Az egyszemélyi munkavégzésre vonatkozó előírások: 
Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos tevékenységek érdekében, amikor 
előfordulhat,  hogy a kalandpark kezelő egyedül nem képes  a veszélyhelyzetet 
elhárítani  és  a  környezetében  nincs  olyan  személy,  aki  segítene  a  kalandpark 
üzemeltetése tilos! 
 
• Az  esetenként  egyedül  (pl.  félre  eső  helyen)  foglalkoztatott  kezelő  személy 

ellenőrzéséről a parkvezetőnek üzemnaponként többször is gondoskodni kell. 
• Az egyedül foglalkoztatott kalandpark kezelő részére biztosítani kell a vészjelzés 

- segítségkérés lehetőségét akár telefonon, akár egyéb eszköz biztosításával. 
 

„Veszélyeztetésnek minősül különösen a szükséges biztonsági-, 
védőberendezések, az egyéni védőeszközök működő-képtelensége, illetve 
hiánya.” 

  
 A MUNKABALESETEK ÉS A FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK  

 
Munkabaleset: 
• az  a  baleset,  amely  a munkavállalót  a  társaság  által  munkavégzés  során  vagy 

azzal összefüggésben érte, annak helyétől, időpontjától és a munkavállaló 
közrehatásának mértékétől függetlenül. 

Nem tekinthető munkavégzéssel összefüggésben bekövetkező munkabalesetnek: 
• az a baleset, amely a munkavállalót a lakásáról munkahelyére, ill. a 

munkahelyéről lakására menet közben éri. 
A kalandpark kezelő személy köteles: 
• a bekövetkezett munkabalesetét haladéktalanul az őt közvetlenül irányító 

vezetőjének jelenteni és az elsősegélynyújtást – orvosi ellátást késedelem nélkül 
igénybe venni. 
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A parkvezető köteles: 
• a kezelő személy balesetének-, sérülésnek ellátása, az ahhoz kapcsolódó 

feladatok megegyeznek a kalandparkos vendégre vonatkozó előírásokkal. 
(Kijelölt elsősegély-nyújtó helyiség, leplombált elsősegély láda) 
 

A  sérült,  illetőleg  a  balesetet  észlelő  személy  köteles  a  balesetet,  a  munkát 
közvetlenül irányító személynek haladéktalanul jelenteni! 

 

VESZÉLYFORRÁSOK, VESZÉLYESES ANYAGOK 

Veszélyforrás: a munkavégzés során vagy azzal összefüggésben jelentkező 
minden  olyan  tényező,  amely  a  munkát  végző  vagy  a  munkavégzés  hatókörében 
tartózkodó személyre veszélyt vagy ártalmat jelenthet.  
Veszélyes  anyag:  az-az  anyag,  amely  fizikai,  kémiai  vagy  biológiai  hatása  révén 
veszélyforrást képviselhet.  
 
Veszélyforrás lehet különösen:  
 
1. fizikai veszélyforrás:  

• magasban történő tevékenységek, szintkülönbség 
• csúszós felületek (platform, közlekedési útvonalak) 
• éles,  sorjás,  egyenetlen,  lengő  felületek,  szélek  és  sarkok,  (platform, 

sodronykötél, élő fa, oszlop, akadályelem, stb.) 
• időjárási körülmények (szél, eső, villámlás, stb.) 

 

2. veszélyes anyag: 
• robbanó, gyúlékony, mérgező, maró, 
• ingerlő, fertőző, 

 

3. biológiai veszélyforrás:  
• mikroorganizmus és anyagcseretermékek, 
• makroorganizmus (növény, állat); 
 

4. fiziológiai, idegrendszeri és pszichés igénybevétel 
• Monoton munkavégzés (oktatás) 
• Emberekkel történő foglalkozás 
• Kényszertesthelyzet, ízületi megterhelés (pl. öltöztetésnél) 

 

Veszélyes anyagok, készítmények jelölései: 

Biztonsági jelölések 

H mondat és H szám (Figyelmeztetés):a 
veszélyes anyagok, illetve a veszélyes 
keverékek felhasználásának kockázatára utaló 
mondat, illetőleg e mondat sorszáma Karc. 
Kat.1A;H350 Veszély;H331  
H350-331 „Rákot okozhat. Belélegezve 
mérgező”  
P mondat és P szám (Óvintézkedés):  
a veszélyes anyagok, illetve a veszélyes 
keverékek biztonságos használatára utaló 
mondat, illetve e mondat sorszáma 
 

GHS01 GHS02 GHS03        GHS04 GHS05

Gyúlékony gáz, Oxidáló gázok,       Palack Maró
aeroszol,folyadék folyadékok és szilárd 
és szilárd anyagok anyagok

GHS06 GHS07 GHS08 GHS09

 
Mérgező Akut toxicitás Légzőszervi Környezeti veszély

szenzibiliáló, 
rákkeltő,
reproduktív toxicitás

Robbanóanyagok
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Minden vegyi anyaghoz kapcsolódik egy u.n. „Biztonságtechnikai adatlap”, mely 
tartalmazza a H és P számokat mondatokat, továbbá, hogy milyen módon módón 
szükséges elsősegélyben részesíteni a vegyi anyaggal kapcsolatosan sérülést 
szenvedett személyt. 

 

Alapvető vegyi anyag kezelési szabályai: 

- Új,  ismeretlen  anyag  használata  esetén  tájékozódni  szükséges 
az adott anyag veszélyeiről, használati szabályairól, a szükséges 
egyéni védőeszközről, baleset esetén az elsősegély-nyújtás 
módjáról 

- Csak  magyar  nyelvű  biztonságtechnikai  adatlappal  rendelkező 
vegyi anyag használható 

- A vegyi anyagokat zárt ruházatban, megfelelő védelmet biztosító gumi 
védőkesztyűben, védőszemüvegben szabad kezelni 

- A vegyi anyag kezelése során jó szellőzést kell biztosítani! Amennyiben nem 
biztosítható, úgy megfelelő légzésvédő eszköz használata szükséges 

- Veszélyes vegyi anyagokat összeönteni szigorúan tilos! 
- Veszélyes vegyi anyagokat csak arra alkalmas, egyértelműen 

megkülönbözethető flakonban szabad tartani. Egyértelműen azonosítható 
felirattal kell ellátni! 

- Veszélyes vegyi anyagokat egyedül kezelni tilos! (A közelben legyen 
esetleges segítséget nyújtó személy) 

- A kezelési terület közelében legyen szemmosó készenlétben tartva. 
- Üdítős flakonban, ásványvizes palackban vegyi anyagot tárolni tilos! 
- Tűzveszélyes anyagot csak a felhasználni kívánt mennyiségben, megfelelően 

lezárt állapotban szabad a munkaterületen tartani. 
- Tűzveszélyes anyagot nem éghető anyagú polcon, tűz-, szikraforrástól 

védetten, illetéktelen személyektől elzárva szükséges tárolni! 
- Vegyi anyagokat védőeszközökkel egy helyiségben használni, tárolni tilos! 

 
Belső utasítások 

- Étkezési, dohányzási terület kijelölése 
- Mobiltelefon használat 

 
Mobiltelefon használatának szabályai 

Mobiltelefon használatának agyra gyakorolt hatásai. 
Kiemelt kockázat: 

§ figyelem elterelés 
§ véletlen, esetlen mozdulatok 

Belső szabályzás: 
 
A mobiltelefon használatának tiltása terület szerint: 

- A kalandpark magaslati kötélpályáinak, egyéb kalandparki elemeinek 
területen tilos a magán mobiltelefon használata! 

A mobiltelefon használatának tiltása tevékenység szerint: 
- Öltöztetés-, oktatási-, felügyeleti-, üzemeltetési-, mentési (használatból adódó 

egyéb  veszélyt  előidéző)  tevékenységek  során  tilos  a  magán  mobiltelefon 
használata! 
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A kezelő személyzet saját tulajdonú mobil telefonját csak a kezelő helyiségben, vagy 
egyéb - előre - egyeztetett, engedélyezet, félre eső helyen használhatja. 
A dolgozók saját tulajdonú telefonjukat kivételesen, indokolt esetben és a parkvezető 
engedélyével  vihetik  be  és  használhatják  (megfelelő  körültekintés  mellett)  a  tiltott 
területeken, ill. munkatevékenységek végzése során. 
 
Kézi anyagmozgatás 
 
A terhek, személyek emelésénél és kézi mozgatásának legfontosabb szabályai 
a következők: 

- a  nagy  tömegű  terheket  csak  egyenes  háttal,  hajlított  térddel,  lassú  egyenletes 
felemelkedéssel szabad megemelni  

- a terhet mindig biztonságosan, vagyis egész tenyérrel megmarkolva kell megfogni 
- ügyelni  kell  arra,  hogy  a  teher  tömegközéppontja  a  lehető  legközelebb  legyen  a 

testhez  
- a teher egyenletes elosztása kisebb terhelést eredményez 
- hosszú  tárgyak  (pl.  létra)  vállon  vagy  háton  történő  szállítása esetén  ügyelni  kell 

arra, hogy a tárgy első vége legalább két méterrel a padlózat felett legyen és mást 
ne üssünk meg vele; 

- a  teher  letevése  előtt  mindig  meg  kell  győződni  arról,  hogy  az,  az  adott  helyre 
biztonságosan letehető-e, nem fog-e felbillenni, leesni vagy felborulni; 

- az  ujjsérülések  megelőzésére  célszerű  a  lerakási  helyre  előzetesen  alátéteket 
helyezni 

- kerüljünk a kifordult, kényszer testhelyzetet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kockázatok értékelésére vonatkozó előírások 

 
Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 54. §. előírja: 
v   A kalandpark üzemeltetője köteles minőségileg, illetve szükség esetén 

mennyiségileg értékelni a vendégek, ill. a munkavállalók egészségét károsító 
és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az egyes 
tevékenységekre, környezetre és váratlan helyzetekre, a munkavállalókat érő 
terhelésekre – valamint a kalandpark kialakítására. 

v   A kockázat értékelést a munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személy 
irányításával kell végezni.  

v   A kockázatértékelés során feltárt, megállapított kockázatok károsító 
hatásainak olyan részletességgel történő leírása szükséges, amely alapján a 
munkavállalókkal való megismertetése ezt indokolttá teszi. 

v   Az adott park üzemeltetőjének gondoskodni kell arról, hogy a 
rendelkezésükre  bocsátott  kockázatértékelés  megállapításait,  a  szükséges 
információkat a kezelő személyzet megismerje. 
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A kalandpark területén kiemelt kockázati tényezőként kezelendő az 
emberi tényezőkből fakadóan adódó veszélyek! 
 
A kalandpark kezelő személyzettel szembeni legfontosabb munkavédelmi 
elvárások: 
 

o A dolgozók amint magasba mennek, védősisakot és beülőhevederzetet 
kötelesek viselni és 1 m-től használniuk is kell a leesés elleni védelmet 

o A dolgozóknak felismerhetőnek kell lennie ruházatuk/felszerelésük alapján 
o Jó példával kell elől járniuk. 
o A vendégekkel megfelelő tisztelettel, segítőkészséggel, empátiával kell 

viselkedniük 
 
Megjegyzés: Elvileg amíg a dolgozó olyan tevékenységet folytat, mint egy 
résztvevő, addig viselhet vele azonos felszerelést. Azonban a kezelő személyzetre 
vonatkozó munkavédelmi szabályzás miatt elvileg csak bevizsgált egyéni 
védőeszközt  adhat  az  üzemeltető.  Ez  is  oka  annak,  hogy  a  személyzet  más  fajta 
sisakot,  testhevederzetet  visel  a  legtöbb  parkban.  A  gyakorlatban  előnyösebb  a 
személyzetnek  az  eltérő  védősisak  mert  pl.  színjelölés,  forma  miatt  messziről  be 
lehet azonosítani. Más részt a párnázott, széles hevederekkel ellátott beülő 
kényelmesebb, tovább lehet benne bírni a lógást.  
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TŰZVÉDELEM 
 
Jogszabályi hivatkozás: A munkavégzés során is érvényes a tűzesemények során 
betartandó 1996. évi XXXI. törvény és az ahhoz tartozó egyes rendeletek 
jogszabályai. 
 
Tűzjelzése, jelentése:  

1. Telepített kézi tűzjelző használata 
2. Telefonon: 105; 112  

 
Tűzeset telefonon történő bejelentésénél fontos közölni: 

ü  a tűz pontos helyének megjelölése (pontos cím, esetleg koordináta) 
ü  az égő anyag meghatározása  
ü  a tűz milyen veszélyekkel jár 
ü  a tűzesetet jelentő személy és annak visszahívhatósága 

 

Tűzoltás eszközei lehetnek: 

• tüzivízcsap, tüzivíztározó megfelelő műszaki eszközökkel 
• tűzoltó készülék  

 

Menekülés: Menekülési útvonalak jelölve vannak 

 

Feszültség alatti tüzeket vízzel oltani tilos! 

Vízzel történő oltás előtt feszültségmentesíteni szükséges! 

 

Porral oltó- és CO 2-dal oltó készülékkel történő oltás (kiterjedt tüzek oltására 
nem alkalmas) fázisai: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A személyzet tűzjelzéssel, tűzoltással és műszaki mentéssel kapcsolatos feladatai 
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A  tűzjelzést  követően  a  rendelkezésre  álló  eszközökkel  haladéktalanul  meg  kell 
kezdeni a tűz oltását. 

• A tűzoltás megkezdése előtt az érintett berendezések, helyiségek szükséges 
feszültség-mentesítéséről gondoskodni kell. 

• A veszélyeztetett területen az energiahordozó rendszerek kizárását végre kell 
hajtani, különös tekintettel a gázvezetékekre. 

• A  tűz  oltását  a  készenlétben  tartott  tűzoltó  készülékek  használatával  kell 
megkezdeni. 

• A munkahelyi vezető köteles a helyszínre érkező tűzoltóság, tűzoltás 
vezetőjét az addig megtett intézkedéseiről tájékoztatni. 

• A  tűzoltás  vezető  felkérésére  a  munkahelyi  vezető  köteles  megszervezni  a 
munkavállalók részvételét a tűz oltásában és a szükséges műszaki 
mentésben. 

• A  tűzoltóság  közreműködése  nélkül  eloltott  tűzeseteket  is  haladéktalanul 
jelenteni kell a Tűzoltóságnak. 

• A tűz oltása során felhasznált tűzoltó készülékeket utántöltésre, ill. 
ellenőrzésre el kell szállítani. 

 
Műszaki mentéssel kapcsolatos feladatok: 
A  tűzoltással  egyidejűleg  a  szükséges  műszaki  mentési  feladatokat  is  meg  kell 
szervezni. A munkahelyi vezető köteles gondoskodni arról, hogy: 

• a  veszélyeztetett  területről  a  robbanás  veszélyes  anyagokat,  eszközöket, 
eltávolítsák, 

• a tűzveszélyes anyagokat, éghető folyadékokat biztonságos helyre szállítsák, 
• a műszaki mentéshez szükséges eszközöket rendelkezésre bocsássák. 

A műszaki mentési feladatokat a tűzoltás vezető irányítása mellett kell végrehajtani. 
 
A munkahelyeken betartandó általános tűzvédelmi használati előírások: 

• A munkahelyeken csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez 
szükséges anyagokat és eszközöket szabad tárolni. 

• A munkahelyekről a tevékenység során keletkező éghető anyagokat, 
hulladékokat legalább műszakonként egyszer, illetve a tevékenység 
befejezése után el kell távolítani. 

• Az éghető hulladékot jól záró fedővel ellátott fém edényben kell gyűjteni és az 
erre a célra kialakított helyen kell tárolni. 

• A  munkahelyeken  a  munkavégzéshez  szükséges  éghető  anyagok  tárolása 
során minden esetben figyelembe kell venni az ott lévő berendezések 
tűzveszélyességét. 

 
Menekülésre vonatkozó előírások: 
Tűzjelzés,  „tűzilárma”  esetén  mindenki  a  legrövidebb,  legbiztonságosabbnak  ítélt, 
kijelölt  menekülési  útvonalon  köteles  a  tűzzel  veszélyeztetett  helyet  elhagyni  és  a 
kijelölt „Gyülekezési ponton” gyülekezni.  

Ilyen esetben tilos a dohányzó helyre eltávozni! 
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ÁLTALÁNOS OKTATÁSI TEMATIKA A MUNKAVÁLLALÓK MUNKA- ÉS 
TŰZVÉDELMI OKTATÁSÁHOZ 
 

I. MUNKAVÉDELEM 
- Az 1993.-évi XCIII tv. általános ismertetése 
- Munkáltatók feladatai: védőeszköz használat, létesítményi ellenőrzése, védelmi 

berendezések használata stb. 
- A munkavállalók munkavédelemmel kapcsolatos kötelezettségei és jogai 
- Munkaegészségügyi eljárások, orvosi vizsgálatok rendje 
- Az egészséget károsító és biztonságot veszélyeztető kockázatok ismertetése, 

kockázatok kezelése 
- A munkavégzésre vonatkozó fontosabb munkabiztonsági előírások 
- Egyéni védőeszközök használata a munkavégzés során 
- Kézi anyagmozgatás szabályai  
- Üzemeltetési szabályzat Mentési terv, stb. 
- Magasban történő munkavégzés szabályai 
- Feladatok vészhelyzet esetén 

 
II. TŰZVÉDELEM 
- Az 1996.-évi XXXI tv. általános ismertetése, a kalandpark tűzvédelmi szabályzatának 

ismertetése 
- A munkavállalók tűzjelzéssel, tűzoltással és műszaki mentéssel kapcsolatos feladatai 
- Teendők tűz, vihar, katasztrófa helyzet esetén, a létesítmény kiürítése 
- Tűzoltó készülékek használatának ismertetése 
- A vendégek gyülekezési pontra történő eljuttatása 

 
A kalandpark kezelő személyzete viselkedésével, tevékenységével személyes 

pédával kell, hogy elől járjon a vendégközönség számára is! 
 

A kalandparkos kezelői-, üzemeltetői tevékenységek során figyelembe veendő 
szakirodalom, legfontosabb jogszabályok, szabványok 
 
Ajánlott szakirodalom: 

KISS KEEP IT SIMPLE AND SAFE 2.0 – IAPA, Deutschland, 2017. 
Alkalmazandó jogszabályok: 

- 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet a mutatványos berendezések biztonságáról 
(visszavonva) 

- 24/2020. (VII. 3.) ITM rendelete egyes szórakoztatási célú berendezések, 
létesítmények és ideiglenes szerkezetek, valamint szórakozási célú 
sporteszközök biztonságosságáról (érvényben lévő!!!) 

- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 
- 10/2016. (IV.5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági 

és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről 
- 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet a munkahelyek 

munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről  
Hivatkozott szabványok: 

- MSZ EN 15567-1:2015 Sport és szabadidős berendezések - Kötélpályák – 1. 
rész: Szerkezeti és biztonsági követelmények 

- MSZ  EN  15567-2:2015  Sport-  és  szabadidős  berendezések.  Kötélpályák  2. 
rész: Üzemeltetési követelmények  

- MSZ  EN  13411-5:2003+A1  Acélsodronykötél-végek.  Biztonság  5.  rész:  U 
alakú szorítókengyel sodronykötélhez 
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1. sz. melléklet - Még pár tanács a vendég gyakorlati oktatásához 
 
1. Bemutatkozás 

Próbáljunk megnyerőek, határozottak lenni, de ne legyünk túl közvetlenek sem! 
Kellő tisztelettel köszöntsünk mindenkit és mutatkozzunk be a vendégeknek. 
(Közben keresve a szemkontaktust) Lehetőleg beszéd közben álljunk, kivéve akkor 
mikor  nagyon  pici  gyerekeket  oktatunk,  mert  akkor  leguggoluk  hozzájuk,  hogy  ne 
féljenek annyira. Beszédünk legyen érthető, tagolt, világos és barátságos. Legyünk 
közvetlenek, de mégis tiszelettudóak. Egyenrangú partnerként beszéljünk a 
vendéggel. Csak bizonyos esetekben ajánljuk föl a tegezést - amennyiben vannak a 
csoportban  felnőttek  is  -,  tisztázva,  hogy  a  könnyebb  kommunikáció  érdekében 
teszed ezt. Kis és nagy létszámú csapat esetén is mindenkit állítsunk magunk köré, 
hogy mindenki lássa és hallja, amit magyarázunk és mutatuk. Fontos, hogy 
miközben szemléltetjük a felszerelés helyes használatát az egyik vendégen, 
ügyeljünk, hogy mindenki kellő figyelemmel kísérje az oktatást!  
Hangsúlyozzuk a biztonság mindenek fölött valóságát! 
Elmondom, hogy ha elakad a pályán a vendég, vagy ha le akar jönni, a 
pályaanimátoroktól kérjen segítséget, mentést, és ne próbáljon önállóan lemászni! 
Az oktatást ideális esetben 2 pályaanimátor végezze.  
Ebben az esetben az egyik elmondja a pályaszabályokat és a felszerelés 
használatát a létra előtt (nem kísérgetjük körbe a vendégeket a gyakorlópálya körül). 
Továbbá ő magyarázza el az első és második akadályt.  
A második pályaanimátor „átveszi” a vendéget a harmadik akadálynál és 
nyomatékosan elmondja azt (legtöbb baleset a lecsúszásnál van, nagy itt a 
felelősség!!!)  
Gyermekek esetében is próbáljuk Őt rávenni a biztosítások átcsatolására. 
 

2. A pályaszabályzat elmondása, viselkedés, előfeltételek 
 
3. Biztosító eszközök bemutatása 

 
Karabinerek 
Kicsi  gyerekeknél  (2-6  éves)  a  szülőt  is  be  kell  vonni  az  oktatásba  és  elmondani, 
hogy nekik is lehet, hogy segíteni kell majd a kicsiknél az átakasztásoknál.  
Első dolog mindig a karabinerek megfelelő használatának begyakorlása, 
hangsúlyozva, hogy ezek a legfontosabb eszközök, amiket végig kötelező használni. 
Mindenkivel  akasztassuk  le  mindkettőt,  és  mondjuk  el,  hogy  nem  szabad  a  földön 
húzni őket,  mert akkor sérülhetnek.  Fontos, hogy mindenki tudja/képes legyen 
önállóan  kapcsolni  azokat  (melyet  le  is  kell  ellenőrznünk).  A  karabiner  egyszerű 
használata  ellenére  be  kell  gyakoroltatni  a  vendégekkel.  Előfordulhat,  hogy  nem 
záródik  vissza  megfelelően  a  rugós  nyelvrész  a  helyére,  ezért  ezt  kézzel  rá  kell 
segíteni,  hogy  kattanjon  be.  Magyarázzuk  és  közben  mutassuk  is  meg,  hogy  a 
karabinereken a zöld (vagy piros, stb.) jelzés azt jelenti, hogy a drótköteleken, ahol 
látják, annak irányába kell csatolni.  
Indulásnál mutassuk és mondjuk, hogy rögtön csatolja be az egyik karabinert, majd a 
másodikat is át a következő zöld jelzéshez.  
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Miközben átteszi, és a kezében van az egyik karabiner, a másikkal ez alatt az idő 
alatt  is  (tehát minden  pillanatban)  biztosítva,  rögzítve  van  a biztosító  kötélszárhoz. 
Az akadályokon vezessék egymás mellett a karabinereket, folyamatosan mindkettőt 
használva.  
Soha nem fordulhat elő az, hogy mindkét karabiner a vendég kezében van!!!!  
Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a pályán ne a karabinerek szárába kapaszkodjanak, 
hanem mindig a drótkötélbe vagy a mászókötélbe, ill az arra kialakított játékelembe. 
A csigán is meg kell mutatni a karabiner kezelését és felhívni a figyelmet arra, hogy 
azon sárga jelzés van, csak akkor használják, ha látják a sárga jelzést. Elmondom, 
hogy használatát a második pályafelügyelő fogja megtanítani. 
 
Pódium (platform) 
Ki  kell  hangsúlyozni,  hogy  1  akadályon  (2  fa/oszlop/pódium  között  és  a  létrán) 
egyszerre csak 1 ember lehet, illetve a pihenőkön maximum 2-3 fő. Minden akadály 
előtt ki van írva, vagy rajzolva (esetleg fénykép, ábra), hogy mi a pontos feladat és 
azt figyelmesen olvassák el, vagy értelmezzék. Gyerekek esetében ezt a feladatot a 
szülő látja el. (Gyakorló pálya akadályait mondjuk el, hogy itt ne menjen a feladatok 
olvasgatásával az idő.) 
A fa/oszlop törzse körül mindig van egy átkötő hurok/drótkötél, amire át kell csatolni 
vagy  átcsúszásnál  abba  kapaszkodni,  hogy  ne  csússzanak  vissza.  (azoknál  az 
akadályoknál, ahol túl sok drótkötelet látnak, érdemes a kezükkel is követni, hogy ne 
lépjék át, miközben a csatolás alul halad) 
Minden akadálynál van egy biztosító drótkötél, amire kell csatolni a karabinereket és 
ezek zöld jelzéssel vannak ellátva. 
 
Akadályok  
A létra is akadálynak számít, tehát ugyanazok a szabályok érvényesek rá. Fontos, 
hogy már itt csatoljanak, annak ellenére, hogy nem érzik a magasságot 
veszélyesnek.  Hiszen  ez  a  gyakorlópálya,  itt  kell  begyakorolni  a  mozdulatokat.  A 
kötéllétránál,  mint  ahogy  a  jelzés  is  mutatja,  2  irányból  kell  csatolni,  a  kifordulás 
elkerülése végett. 
Már itt elő szokott fordulni, hogy nem érezve félelmet, nem csatolnak. Időnként van 
ilyen vendég, akin ezt be is lehet mutatni. Érdemes mindenki figyelmét felhívni erre, 
ill. ennek veszélyét kihangsúlyozni. Nagyon fontos, hogy a biztosító karabiner nem 
kerülhet a vendég derekához képest lejjebb! 
Adott  esetben  újra  kezdhetjük  a  sor  végéről  a  gyakorlópályát,  vagy  legrosszabb 
esetben nem mászhat, le kell vennie a felszerelést. Elmagyarázom, hogy nem csak 
a maguk, hanem más – pl. földön lévő emberek – életét is veszélyeztetik, ha nem 
tartják be a szabályokat. 
Akadály bemutatásakor kérem, hogy álljon rá az alsó drótkötélre és a felső 
drótkötélbe  kapaszkodva  haladjon  át  oldalazva  lépkedve  a  következő  pódiumra. 
Főleg  kis  gyerekeknél,  és  akiknél  látszik,  hogy  bizonytalan,  az  akadály  közepére 
érve  beleültetem  a  beülőbe  (lába  fent  marad  az  alsó  kötélen  és  a  kezeit  elengedi 
„kiül oldalra”), hogy érezzék, biztonságban vannak, ha véletlenül lecsúszik a lábuk. 
Figyelmeztetem  a  második  embert,  hogy  csak  akkor  indulhat  el,  ha  az  előtte  lévő 
már lelépett az akadályról, ez jelenti azt, hogy 1 akadály 1 ember (akkor csatolhat 
RÁ  az  átkötőről  az  akadályra,  ha  az  előtte  haladó  már  lecsatolt  az  akadályról  az 
átkötőtt).  
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Ha szükséges el is magyarázom, hogy ha ő is rálép, akkor az előtte lévőnek rángatja 
az akadályt és úgy nem biztonságos! 
Esetleges  átlendülés  után  megérkezve  rendszerint  mindkét  karabinert  egyszerre 
akarják  átcsatolni,  ezért  itt  még  átcsatolás  előtt  hangsúlyozni  kell,  hogy  "előbb  az 
egyiket, aztán a másikat"!  
 
Lecsúszásnál felhívom a figyelmüket arra, hogy a zöld jelzés mellett 
itt  találkoznak  a  sárga  jelzéssel  is  a  pályán,  ami  minden  esetben  a 
csiga  használatát  jelenti.  Mutassuk  meg,  hogyan  a  legegyszerűbb 
levenni  a  csigát  magukról  és  hogyan  helyezzék  fel  a  drótkötélre. 
Fontos, hogy kötésnél a csiga mindig elől, az egyik karabiner pedig mögötte, a másik 
pedig előtte van a csiga „szarv” részére felhelyezve. 
Fontos az akasztási sorrend is! Először a csigát helyezzük föl, majd ezt követően a 
két karabinert! 
Kapaszkodni csak a csiga kantárszárába kell, illetve nagyoknál a tetejét is kell/lehet 
fogni  egyik  kézzel,  hogy  a  vendég  teste  ne  forogjon  el  csúszás  közben!  TILOS  A 
DRÓTKÖTELET MEGFOGNI LECSÚSZÁSNÁL, mert odacsípi a kezüket, fontos ezt 
elmondani  és  demonstrálni  is,  hogy  megértsék.  Kérem  őket,  ne  ugorjanak  bele  a 
csúszásba,  hanem  guggoljanak  le,  húzzák  fel  a  lábukat,  és  úgy  „ülő  tartásban” 
csússzanak át/le. (Ha nem húzzák fel a lábukat, kifordulhat a térdük lecsúszásnál.) 
Fontos,  hogy  mielőtt elindulnak  győződjenek  meg  arról,  hogy  nincs  előttük,  alattuk 
senki a földön. A csúszás végén csak akkor tegyék le a lábukat, mikor már megállt a 
csúszás (ez legtöbbször visszacsúszás után van). Esetleges visszacsúszás esetén a 
vendég  álljon  meg,  majd  forduljon  háttal  a  menetirányba  és  kézzel  kezdje  meg 
kihúzni magát. Vigyázzon, hogy ne húzza rá a kezére a csigáját! 
 

4. Kezdési idő 
Hívjuk  föl  a  vendégek  figyelmét,  hogy  a  csúszás  végén,  ahol  a  legalacsonyabb  a 
kötél, akasszák le az eszközöket a drótkötélről és a csigát - amit nem folyamatosan 
használnak - csatolják fel magukra. 
 

5. Pályák 
Mielőtt  elindulnak  a  csúszással,  megmutatom,  hol  van  a  létra,  amin  elkezdhetik  a 
mászást. Megmutatom, hol találják a pályák nehézségi sorrendjét mutató táblát, amit 
be kell tartani. A pályák telítettségétől függően küldöm a könnyű pályák 
valamelyikére kezdésnek. 
A szülőket megkérem, ha segítség kell, inkább szóljanak a pályaanimátornak. 
Fontos, hogy az oktatás közben meg kell dicsérni a vendéget és nyugtázni is kell a 
jól elvégzett feladatokat!  
Sajnos előfordul olyan vendég, aki nem figyel, hibázik. Általában a vendég 
mozdulataiból és tekintetéből le lehet szürni, hogy tudatosan végzi-e az 
akasztásokat, vagy csak gépiesen, másolni próbálva a látottakat. 
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2. sz. melléklet - A „Magaslati kötélpálya” üzemeltetéséhez 
kapcsolódó veszélyek és kockázatok 
 
A lehetséges baleseti és egészségkárosító veszélyek: 
 
A terület általános veszélyei: 
 
n   A közlekedő utak nem megfelelő mérete 
n   A közlekedési útvonal hibás (egyenetlen, csúszós) járófelületei 
n   Helytelen közlekedési rend (lecsúszó-, érkezési zóna nincsen elhatárolva) 
n   Akadályok leesése, megcsúszása 
n   Az akadályok, platformok nem megfelelő kiképzése, elesés, elcsúszás 
  
Káros környezeti hatások: 
 
n   Változó klíma, magas vagy alacsony hőmérséklet 
n   Zaj 
n   Szálló por 
n   Villámlás 
n   Szél, zivatar, vihar 

 
 A terület kialakítással kapcsolatos veszélyei: 

 
n   A területek előírt méreteinek hiánya 
n   A terület elégtelen megvilágítása 
n   A tevékenység kiszolgáló területeinek nagysága 

 
 A tevékenység végzésével kapcsolatos veszélyek: 

 
n   Közepesen nehéz fizikai tevékenység, munka 
n   Egyoldalú fizikai terhelés, 
n   Egymás közelében végzett tevékenység 
n   Személyek nem ellenőrzött mozgása 
n   Az üzemeltetés biztonsági feltételeinek hiánya 
n   Áramütés veszélye 
n   Fokozott pszichés terhelés 
 

 Létesítmény, felszerelések veszélyforrásai: 
 
n   Pályakörnyezet nem megfelelő kialakítása 
n   Pályák nem megfelelő stabilitása, szilárdsága 
n   Környezet rendezetlen állapota (pl. belógó ajtó) 
n   Kezeléshez szükséges hely hiánya, hibája 
n   Biztosító kötelek helytelen, vagy hibás elhelyezése 
n   Védő megoldások hiánya, vagy kiiktatása, 
n   Forgó- mozgó pályaelemek által okozott veszély 
n   Veszélyes mértékű felázása a talajnak (fák állékonysága veszélybe kerülhet) 
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Az elektromos áram veszélyei: 
 
n   Elektrosztatikus áram  
n   Áramütés (pl. világító testek) veszélye 
 
Biológiai veszélyek: 
 
n   TBC, tetanusz fertőzés, rüh, hepatitis A, B, C, vírusfertőzés, stb. 
n   Szerves anyaggal történő érintkezés (madárürülék, állattetem) pl. leptospirózis 

bakteriális fertőzés, tetű fertőzés 
n   Kullancs  által terjedő betegségek (Lyme- kór, tularémia, ehrlichiosis, visszatérő 

láz, babeziózis, agyhártyagyulladás) 
n   Méh-, darázscsípés allergiás reakciója  
n   Hernyók toxinja, szőre okozta mérgezés, allergiás reakció 
n   Növény és napfény együttes hatása - fito-fotodermatitisz kialakulásának veszélye 
n   Állatok okozta más típusú veszélyek (pl. kutyatámadás, szarvasmarha) 
  
Szervezési hiányosságok okozta veszélyek: 
 
n   A pályaüzemeltetéshez, használathoz kapcsolódó utasítások, szabályok 

- hiánya, 
- hiányossága, hibája 

n   Az üzemelés összehangolatlansága 
n   A terület rendezetlensége 
n   Meg nem engedett veszélyes tevékenység végzése (tudatos vagy ismeret hiánya 

miatt) 
- felszerelés hiánya, 
- felszerelés alkalmatlansága, 
- felszerelés helytelen használata 
- karbantartás hiánya 

n   Oktatás, képzettség, gyakorlat hiánya 
- képesítés hiánya az adott munkakörben 
- gyakorlat hiánya, (munkavédelmi gyakorlati oktatás, jártasság stb.) 

n   Alkohol hatása 
n   Tisztázatlan felelősségek 
n   A munkaidő kedvezőtlen beosztása, pihenési- és tisztálkodási feltételek hiánya 

 
Emberi, személyi tényezők kockázatai 
 
Vendég és kezelő személyzet szempontjából is vizsgálandó 
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3. sz. melléklet - „Magaslati kötélpálya” üzemeltető    
személyzet és a vendégek részére ajánlott lazító, bemelegítő 
gyakorlatok 
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4. sz. melléklet - Kalandpark üzemeltetéséhez kapcsolódó 
megtörtént sérülések, balesetek, veszélyes szituációk 
 
Emberi tényezők, vendég viselkedésének rizikója (Einstein igazolása) 
 
Esemény  leírása:  A  diákcsoport  kirándulás  keretében  kalandparkba  látogatott  el. 
Mikor eljött az idő, a testnevelő tanár kiadta az ukázt, hogy mindenki jöjjön le, mert 
különben itt hagyja a busz. Az egyik diák ezt olyan komolyan vette, hogy kiakasztotta 
a biztosítását és kb. 7 m magasságból leugrott. 
Hatása: A szófogadó diák lábtörést szenvedett. 
Bekövetkezési ok: L  Ezt nem tudom, de megtörtént. 
 
Esemény  leírása: Az egyik fiatal legény elfáradt a pálya teljesítése közben és úgy 
érezte,  hogy  nem  tudja  teljesíteni  azt.  A  társának  édesapja  felkiáltott  neki,  hogy 
ugorjon le, majd Ő elkapja. …… (hatásszünet) Nem kapta el. 
Hatása: A fiatal srác lába eltört. 
Bekövetkezési ok: No comment ... 
 
Esemény leírása:  Egy  kínai  fiatal  leány  átcsúszáskor  nem  a  biztosító  pontba 
akasztott,  hanem  a  kapaszkodást  szolgáló  kenderkötélbe.  A  kenderkötélen  végig 
csúszott  a  karabiner,  de  nagy  szerencséjére  a  kötél  végén  lévő  megvastagodáson 
megakadt a karabiner, mely így megtartotta őt. 
Hatása: Majdnem súlyos baleset következett be, mivel kb. 12 m-es zuhanás 
veszélye állt fenn.  
Bekövetkezési ok: Talán alaposabb oktatás?  
 
Esemény  leírása: Egy kamasz fiú végig csúszott egy 120 m-es Tiroli kötélpályán, 
melynek végén beütötte a fejét (bár volt rajta védősisak) és elvesztette az 
eszméletét. 
Hatása: Az ütközéstől agyrázkódást szenvedett. 
Bekövetkezési  ok:  A részletek tisztázatlanok. Sosem derült ki, hogy mi vezetett a 
baleset bekövetkezéséhez. 
 

Esemény  leírása:  Az  egyik  vendég  a  csúszó  csigáját  egy  olyan  sodronykötélre 
helyezte  föl,  melyet  a  fa  stabilitása  céljából  feszítette  ki  egy  másik  fához.  Ezen  a 
pályafeszítő kötélen lecsúszott a vendég. 
Hatása: A vendég egyik lábujja eltört. 
Bekövetkezési  ok:  Pályaépítői  hiba  lenne,  ha  közben  nem  derült  volna  ki,  hogy 
(barátja telefonnal készített felvételének köszönhetően kiderült), hogy még kb. 2,5 m-
t a platform fölé mászott.  
 
Esemény  leírása:  Egy  szőke,  hosszú  hajú  fiatal  hölgy  nem  fogta  össze  a  haját, 
melyet lecsúszás közben bekapott a csigája. Végül sniccerrel tudták levágni a haját, 
hogy azt kiszabadítsák a csigából. 
Hatása: A vendég frizurája komoly változáson ment keresztül. J  
Bekövetkezési  ok:  A vendég a figyelmeztetéseket figyelmen kívül hagyta és nem 
fogta össze a haját. Talán eréjesebben kellett volna az üzemeltetőknek föllépniük? 
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Esemény leírása: Egy kislány az egyes pályaszakaszok leküzdése után a 
lecsúszáshoz érkezett. Az édesapja akasztotta föl a csigáját a drótkötélre. Azonban 
a  beülő  felszereléstartó  füléből  nem  akasztotta  ki  a  csiga  karabinerét.  A  kislány 
lecsúszáskor féloldalasan csúszott végig. 
Hatása: Ijedtséggel és egy kis haj behúzással megúszta a történteket. 
Bekövetkezési  ok: A  papa  NAGYON  nem  figyelt  oda  sem  az  oktatásra,  sem 
kislányára. 
 
Esemény  leírása:  A  vendég  csúszáskor  nem  a  megfelelő (oktatáson  is  elhangzó) 
helyen fogta meg a kantárát, valamint a csigáját. A gyorsulástól megijedt és rákapott 
a csiga előtti drótkötélre. A csiga nagy erővel rácsúszott a vendég ujjára.  
Hatása: A vendég ujjai több helyen eltörtek és nyílt seb keletkezett. 
Bekövetkezési ok: A vendég nem megfelelően sajátította el a csiga használatának 
ismereteit. (megjegyzés: ez egy korábbi konstrukcióju csigával történt) 
 
Esemény leírása: A lecsúszásnál a vendég még nem akasztotta le  magát a 
drótkötélről, mikor a társa már elindult a csúszással. A második csúszó neki 
csapódott az előtte lévőnek. 
Hatása: Mindkettő vendég, zúzódásokat szenvedett. 
Bekövetkezési  ok:  A második csúszó vendég fegyelmezetlen volt és nem tartotta 
be a pályaszabályokat. 
 
Esemény  leírása: A vendég az egyik átcsúszásnál nem tudott megkapaszkodni és 
visszacsúszott a pálya közepére. Mivel nem tudta kihúzni magát, úgy döntött, hogy 
kimászik  a  beülőjéből.  Hozzá  is  látott  levenni  azt,  de  közben  az  ereje  elfogyott  és 
tehetetlenül lógva, lassan kezdett kicsúszni a beülőjéből. Mindezt fejjel lefele lógva 
tette,  egy  betonozott  rész  fölött  kb.  6  m  magasan.  A  Gondviselésnek  hála,  még  a 
zuhanás előtti utolsó pillanatokban lementették az üzemeltető személyzet tagjai. 
Hatása: Ijedtség és majdnem súlyos baleset lett a következménye. 
Bekövetkezési ok: A  megmagyarázhatatlan  vendéglogikán  kívül  az  üzemeltető 
személyzet sem figyelt oda kellő képen a vendégre. 
 
Esemény leírása: Az egyszemélyes csúszáshoz kialakított csúszó-pályára az 
„enyhén” túlsúlyos papa saját magával együtt a gyermekét is felkötötte, hogy - apa 
és fia - együtt csússzanak le. Az érkezésénél (a túlsúly hatására) a jobban belógó 
kötél miatt végig szántották a földet. 
Hatása: Közös zúzódások, közös élmények, ..... 
Bekövetkezési ok: Az üzemeltetői figyelmeztetések ellenére viselkedett így a 
„kedves szülő”. 
 
Üzemeltetői, kivitelezői hiányosságok, felelőtlenségek 
 

Esemény leírása:  A  csúszó-pálya  alatti  fakapu  nyitva  maradt,  mely  belógott  a 
csúszási zónába. A vendég lába csúszás közben bele akadt ebbe a kapuba. 
Hatása: A vendég lába eltört. Rendőrségi vizsgálat van folyamatban... 
Bekövetkezési  ok:  A  pálya  kialakításánál  figyelmen  kívül  hagyták  a  nyitott  kapu 
veszélyét.  Az  üzemeltető  személyzet  nem  vette  észre,  a  kapu  nyitott  állapotából 
eredő veszélyeket. 
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Esemény leírása: A vendég a pálya teljesítése közben rosszul lett, mert túlságosan 
felhevült és kiszáradt. Mivel nem tudott segíteni magán, végül le kellett menteni. 
Hatása: Nem történt sérülés, de nagyon kiszáradt és kimerült a vendég. 
Bekövetkezési  ok:  Az  üzemeltető  személyzet  a  tűző  napon  felengedte  a  saját 
felelőségére a vendégeket? 
 
Esemény leírása: Egy kislány elfáradt és mentést kért az üzemeltető személyzettől. 
Miközben a mentő elkezdte leengedni a kislányt kb. 6 m magasságból, az eresztő 
mentő kötél végére kötött (tisztázatlan típusú) csomó szétcsúszott és a karabinerből 
kifűződött. A kislány 5 m magasról szabad esésben zuhant le. 
Hatása: A kislány komoly gerincsérülést szenvedett.  
Bekövetkezési  ok:  A mentő személy valószínűsíthetően megfelelő oktatás hiánya 
miatt, rosszul kötötte meg a kötélvégre a csomóhurkot. Valószínüleg rövid kötélvéget 
hagyott a csomó után, vagy eleve rossz csomót alkalmazott. 
 
Esemény  leírása:  Az  akadályra  3  fő  mászott  föl,  akik  egyszerre  bele  terheltek, 
melynek hatására a biztosító kötél leszakadt. 
Hatása: Súlyos sérüléseket szenvedtek a vendégek. 
Bekövetkezési  ok:  A  pályaszabályzatot  figyelmen  kívül  hagyták  a  vendégek.  A 
pálya  építői  alul  méretezték  a  biztosító  kötél  teherbírását,  vagyis  elsődlegesen 
kivitelezői mulasztás történt. 
 
Esemény  leírása:  Egy  kisfiú  fölment  egy  nehéznek  mondott  felnőtt  pályára.  Több 
akadályt teljesített, de aztán elfáradt, ezért úgy döntött, hogy visszafordul. Elindulva 
visszafele, már nem biztosította magát és 7 m magasságból lezuhant. 
Hatása: A fiú lába és keze eltört. 
Bekövetkezési  ok:  Az  üzemeltető  személyzet  nem  figyelt  eléggé  oda  és  így  fel 
tudott mászni a gyermek a nem hozzá méretezett felnőtt pályára. 
 
Esemény leírása:  Az  egyik  vendég  nyaka  a  lecsúszás  érkezésekor  a  hirtelen 
fékezéstől megrándult. 
Hatása: Kellemetlen nyakrándulás. 
Bekövetkezési ok: A csúszó pálya túl meredek volt és nem állították be 
megfelelően annak feszességét. 
 
Esemény  leírása:  Az  egyik  hazai  nagy  kalandparkban  a  fölszerelések  tisztítását, 
fertőtlenítését  domesztoszos  vizes  oldatban  „tisztították”  ki.  A  gyártó  tájékoztatása 
alapján ez szigorúan tilos, mivel a poliamid anyag tulajdonságában megváltozik és 
lecsökken a teherbírása is. 
Hatása: „Orosz rulett 1.” 
Bekövetkezési ok: Felelőtlenség, üzemelétetői hanyagság. 
 

Esemény leírása:  A  vendég  az  akadály  teljesítése  során  bele  kapaszkodott  a 
drótkötélbe, melyből egy hegyes szál kilógott és az megszúrta az ujját. 
Hatása: Mély szúrt seb keletkezett. 
Bekövetkezési  ok:  Az  üzemeltető  személyzen  nem  elég  alaposan  végezte  el  a 
„napi ellenőrzést”. Már, ha egyáltalán történt ellenőrzés. 
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Esemény  leírása:  A  vendég  egy  olyan  akadályt  használt,  melynél  az  átcsúszó 
elemet vékony gumikötéllel kellett visszahúzni. Átcsúszáskor a visszahúzó gumikötél 
a vendég beülője mellett csúszott végig. A nagy súrlódás hatására a gumi 
megolvasztotta  és  majdnem  teljesen  elvágta  a  vendég  beülőhevederének  derék 
részét.  
Hatása: A vendég beülője tönkre ment. A heveder még pont megtartotta a vendéget, 
aki így nem zuhant le. 
Bekövetkezési ok: Egyértelműen kivitelezői hiba, mivel rossz helyen, rossz 
pozícióban,  rossz  kialakítással  vezették  a  visszahúzó  gumi  kötelet.  Vizsgálatko 
legalább 4 beülőn voltak ilyen súlyos sérülések. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esemény  leírása: A vendég az „óriás tiroli kötélpályán”, nagy szélhatás miatt nem 
tudott végig csúszni és a pálya vége előtt megállt.  
Hatása: Ijedtség és mentés végrehajtása. 
Bekövetkezési  ok:  Az  üzemeltető  személyzet  nem  vette  figyelembe  a  szélhatás 
nagyságát, sem pedig annak irányát? 
 
Esemény leírása:  Az  egyik  vendég  beülőheveder  anyagában  sérülés  hatására 
megbomlott  és  foszlani  kezdett.  A  felülvizsgáló  annak  leselejtezése  helyett,  azt 
megvarratta.  A  gyártó  termékeinek  ilyen  módon  történő  javítását  szigorúan  tiltja, 
mivel az eszköz teherbírása lényegesen lecsökken. 
Hatása: „Orosz rulett 2.” 
Bekövetkezési ok: Felelőtlen, szakmaiatlan felülvizsgálói hozzáállás. 
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Esemény leírása:  Ősszel  vásárolt,  még  nem  is  használt  fölszereléseket  olyan 
helyiségben helyezték el téli tárolásra, ahol az uszodatechnikához is tartottak 
vegyszereket. Az alumínium karabinerek hatásba lépve a vegyszerekkel 
anyagukban „kivirágoztak”, pikkelyesen szétváltak, kinyíltak.  
Hatása: A karabinerek egy része használat nélkül tönkre ment. 
Bekövetkezési ok: Helytelen, felelőtlen felszerelés tárolás. 
*Megjegyzés:  Sajnálatos  módon  a  felszerelések  mellett  szoktak  benzint,  vagy  pl. 
hígítót  is  tárolni  (sokszor  kupak  nélkül).  Sokszor  rosszúl  szellőző  konténerben, 
pincében 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esemény leírása: Egy hazai canopy pályán, annak kialakítása miatt nagy 
sebességgel csapódhat be a vendég. Mivel a barkácsolt csúszó-csigán kókler fékező 
rendszer  volt,  azt  időben  és  erőségben  is  megfelelően  kellett  kezelni.  Ez  több 
esetben nem valósult meg és már több súlyos baleset történt. 
Hatása: Súlyos nyaki gerincsérülések. 
Bekövetkezési  ok:  A beruházó a nagy költségek miatt már nem akarta kijavítani a 
konstrukciós hibákat. 
 
Esemény leírása: A pályán tartózkodó vendég lába lecsúszott a vizes platformról és 
a sípcsontját erősen beütötte. 
Hatása: Sípcsont zúzódása. 
Bekövetkezési ok: Az üzemeltető személyzet nem vette figyelembe az eső hatásait 
és felengedte a vendéget. 
 
Esemény  leírása:  Egy  kislányról  lecsúszott a  beülője, miközben  már  a  3.  akadály 
platformjánál járt. Azt az üzemeltetőnek menet közben újra föl kellett adnia a beülőt. 
Hatása: Ijedtség és majdnem baleset lett a következménye. 
Bekövetkezési ok: Az üzemeltető nem megfelelően adta föl a gyermekre a 
testhevederzetet? 
 
Esemény leírása: Egy pályaépítő cég emberei behúztak egy biztosító drótkötelet és 
ideiglenesen fixálták azt. A rögzítő bilincseket nem húzták rá. Az egyik kolléga erről 
nem tudva, ráterhelt, mely ennek hatására szétcsúszott, a dolgozó pedig lezuhant. 
Hatása: A dolgozó súlyosan összetörte magát. 
Bekövetkezési ok: Súlyos pályaépítői felelőtlenség, hiba. 
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Esemény leírása:  Pályaépítés  közben  a  feszítő  kötél  kicsúszott  és  a  csapódó 
sodrony a dolgozó lábát kiütötte és lesodorta a platformról. 
Hatása: A dolgozó súlyosan összetörte magát. 
Bekövetkezési ok: Súlyos pályaépítői hiba. 
 
Esemény  leírása: A pályák magasságában az egyik fára méhcsalád költözött. Ezt 
az  üzemeltető  személyzet  nem  vette  észre és  ráengedték  a  vendégeket.  Az  egyik 
mászó még időben jelezte a problémát. 
Hatása:  Egy  esteleges  támadás,  arra  érzékeny  embernél  súlyos,  életveszélyes 
anafilaxiás sokkot válthat ki. 
Bekövetkezési ok: Üzemeltetői hanyagság. 
 
Esemény leírása: Egy túlsúlyos gyermek a „mászófalas” akadály közben bele esett 
a  biztosításába  és  beesett  az  OSB  lap  alá,  mely,  mivel  a  magas  súlypontja  miatt 
nem maradt ülő tartásban, és mivel túlságosan hátra fordúlt a felső teste, megütötte 
a hastájékát. 
Hatása: Kisebb hastájéki zúzódást szenvedett. 
Bekövetkezési  ok:  A  túlsúlyos  gyermekre  nem  adott  az  üzemeletető  személyzet 
u.n. mellbekötőt, így tudott hátra, átfordulni 
 
 Esemény leírása: Egy tiroli kötélpályánál a vendég lecsúszás előtt a 
kábelkötegelővel  irányba  állított  karabineren  átvette  a  hevedergyűrűt.  Amelyet  így 
tulajdon  képpen  kiakasztott,  és  így  már  csak  a  kötegelő  tartotta  a  karabinert.  A 
delikvens ebbe beleugrott, aminek hatására a kötegelő elszakadt, a vendég pedig 6 
m-t zuhant. 
Hatása: A sérült csuklója eltört.  
Bekövetkezési ok: A kábelkötegelő helyett oldalszéleken összevarott 
hevederkantárat kellett volna alkalmaznia körgyűrűs heveder helyett. 
 
Esemény leírása: Egy tiroli kötélpályánál a vendég lecsúszását követően nem tudott 
leszerelni a pályáról és kb. 45 percig lógva maradt azon. A kolléganője ugyan szólt 
az  üzemeltetőknek  (nem  megfelelő  információt  adott), de  aztán  elsétált.  A  tanárnő 
majdnem meghalt. 26-os pulzussal emelték le a pályáról. 
Hatása: Ortosztatikus sokkhatás. A sérült majdnem meghalt.  
Bekövetkezési ok: Az üzemeltetők nem tudták az egész pályarendszert ellenőrizni 
a hirtelen nagy vendégszám miatt. A kolléga nem adott kellő információt. 
 
 

Esemény leírása: A 32 éves kínai orvosnő egy 600 méteres extrém kötélpályán 
csúszott le az észak-thaiföldi Csiangmajban. Érkezéskor viszont nem tudták 
megállítani, így továbbcsúszott, nekiütközött valakinek és nyakát törte. 
Hatása: a vendég meghalt. 
Bekövetkezési  ok: hiányos információk alapján, az üzemeltető személy, akinek el 
kellett volna kapnia, nem figyelt….. 
 
Esemény leírása: A platform széléhez az ütéstompító szivacsot csavarral 
rögzítették. Az átcsúszó vendég térdével pont ebbe rugott bele. 
Hatása: a vendég térdén kihasad a bőr. 
Bekövetkezési ok: a csavarvég kicsit kiállt. 
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Esemény leírása: Egy vendég tiroli átcsúszást hajtott vérge. Csúszás közben - a 
terület vagyonvédelmét biztosító vaskaput (melyet állítólag kinyitottak) a szél 
behajtotta és így nagy erővel annak neki ütközött a vendég lába. (ilyen jellegű 
sérülés történt már kamion és markoló csúszási zónában történő parkolása miatt is) 
Hatása: a vendég bokája eltört. 
Bekövetkezési  ok: az üzemeltető utólag építette ki a kaput és nem gondolt ennek 
veszélyére. A kaput nem tudták megfelelően nyitott állapotban rögzíteni. A lapu pont 
abba az irányban nyílt, amerről a vendég csúszott. Azonban az is lehetséges, hogy 
az üzemeltető személyzet volt hanyag… 
 
Esemény leírása: Egy canopy pályán az üzemeltető személy rossz helyre 
akasztotta be magát és így nem érte el a csiga fékező karját. Nagy erővel a platform 
oldalának csapódott.  
Hatása: Súlyos, maradandó belső sérüléseket szenvedett. 
Bekövetkezési ok: az üzemeltető már megszokásból, rutinosan használta a 
bekötéseket. Össze téveszthetőek volt a beakasztási pontok (nem volt pl. 
színjelölés). 
 
Esemény leírása: A visszahúzó akadályhoz piros színű gumikötél lett felszerelve, 
miközben a biztosító kötél színjelölése is a piros szín. 
Hatása: véletlen akasztásból adódó balesetveszély. 
Bekövetkezési ok: nem lett átgondolva a színjelöléssel való probléma (időben ki let 
cserélve). 
 
Esemény leírása: Az egyik vendég bele esett a biztosításba, mely derék 
magassága alatt volt vezetve (1-es esésitényezőnél nagyobbat esett és az 
megrántotta. 
Hatása: a vendégnél gerincsérv alakult ki 
Bekövetkezési ok: a biztosítási rendszer mélyen volt vezetve. 
 
Esemény leírása: Az USÁ-ban lévő egyik kalandpark Y biztosító kantárának két 
szára közé került a vendég nyaka és mikor abba bele esett, az eltörte a gégéjét. 
Hatása: a vendég meghalt. 
Bekövetkezési  ok:  hiányos  információk  alapján,  a  biztosító  kantar  kialakításánál 
nem gondoltak arra, hogy ez ilyen nagy veszélyt jelenthet. 
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Egyéb esetek 
 
 

Esemény leírása:  A  vendég  lecsúszása  közben  egy  szarvasmarha  besétált  az 
érkezési zónába. A vendég majdnem neki csapódott a tehén oldalának. 
Hatása: Nem történ baleset (a tehén időben tovább ballagott). 
Bekövetkezési  ok:  Az  érkezési  zónát  nem kerítették  el.  Illetéktelen  személyek  és 
tehenek bejutását nem akadályozták meg. 
 

Esemény leírása:  A  vendég,  miközben  felfele  mászott  a  pálya  kötélhágcsóján, 
epilepsziás rohamot kapott. 
Hatása: Gyors mentéssel lehozták és rohamát kezelték. 
Bekövetkezési ok: Előre nem volt látható, mivel ez volt a beteg első rohama. 
 

Esemény  leírása: A vendég a pálya teljesítése közben rosszul lett, mert leesett a 
vércukorszintje. Mivel nem tudott segíteni magán, le kellett menteni. 
Hatása: Nem történt sérülés, az üzemeltető személy kockacukor adásával 
megoldotta a problémát. 
Bekövetkezési ok: A vendég nem foglalkozott az esetleges következményekkel és 
nem evett előtte rendesen. 
 

Esemény  leírása:  A  vendég  magas  és  vékony  testalkata  miatt  lecsúszásnál  „álló 
testtartásban” csúszott le. Így a sodronykötél a nyakához került és az a súrlódástól 
megégette a fiú nyakán a bőrt. 
Hatása: Égési sérülés keletkezett a vendég nyakán. 
Bekövetkezési  ok:  Az  üzemeltető  személyzet  nem  hivta  föl  a  vendég  figyelmét  a 
testi adottságaiból eredő veszélyre és az alkalmazandó helyes testtartásra. 
 
Esemény  leírása:  Pályaépítés  közben  a  dolgozó  lecsúszott  az 
egyik  kötélpályán.  Ekkor  a  tartóoszlop  eltört  (!)  és  a  csúszó 
személy lezuhant. 
Hatása: Nagy ijedtség, mentő hívása, de a sérült zúzódásokkal 
megúszta. 
Bekövetkezési  ok:  A  tartóoszlop  -  mivel  évek  óta  locsolták  – 
kirohadt.  A  feszítő  kötél  rögzítő  mailonja  ki  volt  csavarva  és  az 
így kihajlott, nem tudta megtartani az oszlopot. A baleset oka volt 
lényegében egy rossz alapozási technológia alkalmazása is. 
(Ilyen eset történ már vendég csúszása közben is) 

 
Esemény  leírása: Pályaépítés közben hirtelen, a pillanat tört része alatt olyan szél 
kerekedett, hogy az hatalmas ágat tört le és majdnem agyon csapott két, platformon 
tartózkodó dolgozót. 
Hatása: Nagy ijedtség, de súlyos baleset lehetett volna a következménye 
Bekövetkezési  ok:  Néha  előfordulhatnak  ilyen  időjárási  tényezők.  Komolyan  kell 
venni az esetleges előjeleit. 
 

Esemény leírása: A vendég az érkezési platformnál nem emelte fel a lábát és így 
azt annak oldalának ütötte. 
Hatása: A vendég eltörte a bokáját. 
Bekövetkezési ok: a platform szélén nem volt megfelelő védelmet biztosító szivacs 
felszerelve 
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Esemény leírása: Az üzemeltető személy (technikailag rutinos!) rosszúl akasztot és 
így  csúszás  közben  nem  tudta  kezelni  a  csigára  szerelt  fékező  kart.  Az  érkező 
platformnak derékmagasságban csapódott neki. 
Hatása: Súlyos belső sérülések, maradandó károsodás. 
Bekövetkezési ok: A lecsúszó pálya konstrukciós hibáin túl, túlságosan 
megszokásból szerelt be és nem ellenörzött.  
 
Esemény  leírása:  Egy  gyermek  teljes  testhevederzetben  ment  a  pályán  és  a  két 
kantár  közé  került  a  feje.  Mikor  bele  lógott,  akkor  a  nyakát  szorította  össze  két 
oldalról a kantár két szára. 
Hatása: A vendég megilyedt, de esetleg meg is folythatja a kantár. 
Bekövetkezési  ok:  a  teljes  testhevederzetnél  magasabban  van  a  bekötési  pont 
ezért ez a kockázat fennáll!!! 
 
Esemény  leírása:  Az  egyik  vendégnek  mentés  kellett,  de  a  mentőlétrát  elvitte  a 
kezelő korábban cseresznyét szedni és elfelejtette vissza hozni. Így mikor kérték a 
mentést,  gyorsan  autóba  pattant  és  elhajtott.  Majd  később  hozta  a  létrát  és  azzal 
szedte le a vendéget... 
Hatása: A vendég addig fent várta a mentő személy megérkezését. 
Bekövetkezési ok: cseresznyeszezon... 
 
Esemény leírása: Egy gyermek lecsúszása közben a mögötte lévő faoszlop kidőlt. 
Hatása: a vendég megütötte magát, de akár az oszlop agyon is üthette volna. 
Bekövetkezési  ok:  a  rossz  alapozási  koncepció  miatt  a  60  cm  átmérőjű  fenyőfa 
oszlop elkorhadt. 
 
Esemény leírása: Egy „mászóháló”, ami inkább játszótéri eszközként értelmezhető, 
leszakadt 13 (!), 10 év körülé gyermek alatt. 
Hatása: A gyerekek megütötték magukat, szerencsére komolyabb sérülések nélkül 
megúszták. 
Bekövetkezési ok:  
1. - a háló „öreg”, elhasználódott állapotú volt (gyártó élettartamar vonatkozó 
állásfoglalását nem vették figyelembe  
2. - 13 gyermeket üzemeltetői, pályakezelői figyelmetlenségből adódóan 
 
Esemény leírása:  Egy  40  év  körüli  hölgy  rosszul  lett,  majd  meghalt  az  egyik 
kötélpályán. A személyzet próbált segíteni, de egészségügyi okok miatt már nem volt 
megmenthető a vendég.  
Hatása: A vendég meghalt (!!!) 
Bekövetkezési ok: a vendég egészségügyi problémája 
Felvetendő  kérdés:  A  kezelő  személyzet  miért  nem  tudta  lehozni  a  pályáról... 
(nincsen elég információ!) 
 
Esemény leírása: Egy hosszú átcsúszás a vendég alatt leszakadt. A vendég leesett 
Hatása: A vendég súlyos sérüléseket szenvedett 
Bekövetkezési ok: Nem tisztázottak az okok.  
1. lehet, hogy a rögzítő bilincsek nem voltak megfelelő nyomatékkal meghúzva  
2. idenegkezűség sem zárható ki 
(nincsen elég információ!) 
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Esemény  leírása: Egyik faoszlopba annak feszítő kötelén végig futó villám csapott 
bele. Az oszlop szabályosan felrobbant 
Hatása: A faoszlop nem hazsnálható tovább 
Bekövetkezési ok:  talán  az  épület  villámhárító  rendszere  nem  volt  megfelelő, 
amihez a feszítést is csatlakoztatták? 
 

 
 
Esemény  leírása:  Egy  fiatalt menteni  kellett  és  annak  eresztése  közben  a  kezelő 
személy túl húzta a RIG eresztő eszköz karját és a vendéget leejtette 
Hatása: A vendég súlyosan megütötte magát 
Bekövetkezési  ok:  A  mentést  végző  személy  nem  volt  elég  rutinos  az  eszköz 
használatához.  Lehet,  hogy  oktatást  sem  kapot  megfelelőt  rá.  Valószínüleg  nem 
gyakorolták a mentési technikákat. Nem anti-pánik funkcióval ellátott eresztő eszközt 
rendszeresítettek (RIG). Persze kellő gyakorlat mellett jól használható lett volna ez 
az eszköz is 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esemény  leírása:  Keszthelyi  iskoláscsoport  látogatott  meg  egy  csütörtök  délutáni 
napon kalandparkot. Mászás közben az egyik platformtartó fa szabályosan 
gyökerestől kifordult és egy másik fát is magával rántott. Azon a fán lévő platformról 
egy  15  éves  fiatal  leesett  és  a  kidőlő  fa  agyon  ütötte,  egy  másik  diáknak  a  lába 
roncsolta, aki szintén leesett a pályáról. 
Hatása: Egyik vendég azonnal meghalt, egy másik súlyos lábsérülést szenvedett 
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Bekövetkezési okok: Az okok még nem kellő képpen tisztázottak. Jelenlegi 
információk szerint a platformtartó fa kiszáradt, koronáját ezért csonkolták.  
A fa gyökérzete elhalt, gyakorlatilag nem volt. A fatörzset nem rögzítették megfelelő 
módon. A sok essőzés miatt a felázott talaj sem tartott. Az „üzemi” terhelés hatására 
a didőlő fa magával húzott egy másik fát is, ami szintén a pálya része volt. 
Jelenlegi információk szerint, a kalandpark rendelkezett (3 hónapja kiadott) érvényes 
tanústvánnyal. A tanúsító szervezett nem kért – az egyébként szabvány által is előírt 
–  favizsgálatot,  sem  statika  szakvéleményt.  Favizsgálat  utoljára  4  évvel  korábban 
készült.  Az  üzemeltető  és  a  tanúsító  szervezet  is  súlyosan  gondatlanul  (alapvető 
szakmai szabályok figyelmen kívül hagyásával) járt el, mely a fiatal életét követelte!!! 
 

 
 
Kalandparkos munkatevékenységhez kapcsolódó foglalkozás-egészségügyi 
megbetegedések: 
 

1. Egy üzemeltető dolgozó nagyon sok vendéget öltöztetett be 
és így a kezein ízületi gyulladás alakult ki. (később meg 
kellett műteni) 

 
2. Az üzemeltető személy vendég lementésekor fordítva fűzte be a mentőkötelet 

az I’D eresztő eszközbe. Így viszont kézből kellett tartania a vendég súlyával 
terhelt  kötelet.  Ennek  során  megégette  a  tenyerén  a  bőrt  és  idegsérülést  is 
szenvedett tőle.  

 
Egyéb esetek: 
 

1. Esemény:  Több  park  számolt  már  be  olyan  esetményről,  hogy  a  gyermek 
vendég bevizelt, így a felszerelést is mosni kellett.  
Teendő: a felszerelés mi hamarabbi kiöblítése hideg, langyos vízben (vegyi 
anyagot nem szabad alkalmazni ekkor sem!) 
 

2. Esemény: Valószínüsíthetően történt már parkban tetű fertőzés is. 
Teendő:  a  sisakok  rendszeres  fertőtlenítése  (Ilyenkor  is  egészségügyben 
használatos fertőtlenítő szer alkalmazható csak!) 
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5. sz. melléklet - Rádiókommunikáció 
 
Duplex kapcsolat Duplex (full duplex, teljes duplex, two-way communication, 
kétirányú összeköttetés). Két végpontot összekötő, fizikai vagy logikai 
kapcsolat, adatátviteli út jelzője. A kapcsolaton keresztül egyidejűleg mindkét 
irányban küldhetők adatok. 

 
 
 
A rádiótávbeszélő nyelv használata, közlemények formája és részei 

- a szavakat tisztán, jól tagoltan ejtjük 
- nem hadarunk (az etalon a „max. 100 szó/perc”).  
- egyenletes beszédütem 
- számjegyeket külön kell kiejteni  
- beszéd hangereje állandó legyen 
- mikrofon a szánktól állandó távolságra legyen  
- ismeretlen szavakat, kifejezéseket betűzni kell 

 
Rádiófegyelem 

- a  szolgálatok  vezetői  csak  a  szolgálat  jellegének  megfelelő,  a 
szolgálat célját kielégítő közleményt továbbítsanak 

- a  vételi/figyelő  helyzetben  levő  adás  bizalmas,  nem  neki  szánt 
információkat is hallhat 

- tilos a személyeskedés, locsogás, felesleges udvariaskodás, 
magánjellegű beszélgetés 

 
Rádióellenőrzés 
 
Művelet megkezdése előtt, ha a helyzet úgy kívánja rádiópróbát kell tartani. 
Az adás érthetőségét a következő skála szerint osztályozhatjuk: 
 

1. „érthetetlen”  
2. „szakadozottan érthető”  
3. „nehezen érthető”  
4. „érthető” 
5. „jól érthető”  

 

• Vészhelyzeti közlemények 
• Sürgősségi közlemények 
• Ellenőrzési közlemények 
• Irányítási, összehangolási közlemények 
• Meteorológiai közlemények 
• Egyéb közlemények 

 
Beszélgetés kezdeményezése 

Amikor  valaki  rádión  szeretne  beszélni,  fontos,  hogy  jelezze  kinek  beszél, 
valamint õ maga kicsoda. Továbbá, miután befejezte a beszélést, jelezze azt. 
Hogy jelezze a mondat végét, valamint, hogy várja a visszajelzést, a „Vége” 
szót használja (természetesen kerülni kell ennek a kifejezésnek a használatát 
bármilyen más helyzetben a beszélgetés folyamán, mert zavarodást okozhat).  
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Gyors beszélgetés 
Az üzeneteket rövidre és lényegre törőre kell fogni. A beszélgető célja, hogy a 
beszélgetés minél gyorsabban lezajlódjon, hogy a csatorna szabaddá váljon, 
amint lehet, hogy mások is használhassák.  

 
Különleges esetek 

Idáig azt tárgyaltuk, miképpen tud 2 résztvevő egy rádiócsatornán egymáshoz 
beszélni hatékonyan. Van azonban számos más körülmény is, amelyben egy 
rádió protokollnak meg kell felelnie. Ezeknek a különleges eseteknek 
általában  megvannak  a  saját  szabályaik,  melyek  gyakran  nem  követik  az 
általános formulát. 

 
Rádió ellenőrzés 

Valószínűleg a leggyakoribb különleges eset a rádió ellenőrzés. Ezt a 
csatorna  bármelyik  használója  megteheti,  hogy  meggyőződjön  róla,  hogy  a 
rádiója  működik,  és  hogy  a  megfelelő  frekvencián  van.  A  személy,  aki  az 
ellenőrzést végzi, azt bármilyen bemutatkozás nélkül teszi meg. 

 
Különleges használatú kifejezések 
 

Léteznek olyan meghatározott szavak, amelyek a kommunikációt, vagy 
helyesbítést  segítik  elő.  Alább  következik  egy  lista  ezekről  a  kifejezésekről, 
definíciójukkal, és néha, példákkal használatukra. 

 
„MEGSZAKÍTÁS”: Ezt a kifejezést arra használják, hogy egy üzenet 
különböző részeit elválasszák. Ahelyett, hogy azt mondják „Kilépek", miután a 
beszélgetés  lezajlott,  mondhatják,  hogy  „Vége.  Megszakítás.  Megszakítás." 
Ezzel tudatja a hallgatókkal, hogy míg egy beszélgetésnek vége, ugyanaz a 
küldő elkezd egy második beszélgetést, és így nem szabadítja fel a csatornát. 
Gyakran használják arra is, amikor valaki meg akarja szakítani a beszélgetést. 
Néha vészhelyzetben áll fent, és valaki a beszélgetés szünetében „Megszakít" 
a kritikus információval. 
„HELYESBÍTÉS”: Általában akkor használják, amikor rosszul mondtak 
helyzeteket vagy irányokat. 
„ISMÉTLEM”: Jelentése, hogy megismétlésre kerül valami.  
„ÜZENET (Eleje/Vége)”: Egy bizonyos üzenet elejének és végének a 
jelzésére használják.  
„KILÉP”: Az üzenetváltás vége. Válasz nem szükséges vagy várt. 
„VÉGE”: Az üzenet vége, és a partner válaszára vár. 
„RÁDIÓ ELLENÕRZÉS”: Milyen a jel ereje és tisztasága? 
„VETTEM”: Vettem az üzenetedet. 
„ISMÉTELD”: Kérlek, ismételd meg az utolsó üzenetedet, nem Vettem. 
„IDÕ”: A következő egy idő és/vagy dátum kifejezése lesz. 
„VÁROK EGYET”: Pár másodpercre szünetet tartok. 
„KIVÁROK”: Hosszabb időre kell várnom, mint néhány másodperc. 
Visszahívlak, ha visszatértem. 
„ÉRTETTEM”: Megkaptam az üzenetedet, meg Vettem és teljesítem. 
„RÁDIÓ  CSEND”:  Nem  szabad  a  rádiót  használni,  hacsak  másként  nem 
utasítanak. 
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6. sz. melléklet – Szórakoztatási célú berendezések, sporteszközök 
biztonságáról szóló jogszabálynak történő megfelelőség vizsgálati 
szempontjai 

 
 
 
 

A Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztálya által elvárt jogszabályi 
előírások 

Jogszabályi hivatkozás: 24/2020. (VII. 3.) ITM  rendelet egyes 
szórakoztatási célú berendezések, létesítmények és ideiglenes 

szerkezetek, valamint szórakozási célú sporteszközök 
biztonságosságáról 

Eredmény 

A berendezés rendelkezik érvényes megfelelőségi 
tanúsítvánnyal?    

A kalandpakban kihelyezésre került a pályákhoz kapcsolódó 
Adattábla? 
Tartalmi követelményei: 

• a kalandparkban (adott pályaszakaszon – pódium, akadály), 
mászófalon  egy  időben  tartózkodó  személyek  megengedett 
legnagyobb számát vagy a megengedett terhelést 

• a használókra és a használhatóságra vonatkozó 
korlátozásokat  

• a megfelelőségi tanúsítványt kibocsátó kijelölt szervezet 
nevét, a tanúsítvány számát, kibocsátásának keltét és 
hatályának lejártát 

• a szórakoztatási célú berendezés, létesítmény – egyértelmű 
azonosítást lehetővé tevő – megnevezését, egyedi 
pályanevét vagy pályarajzot, elrendezési vázrajzot, 
helyszínrajzot, amelyen jól azonosítható módon be kell jelölni 
az eszközcsoport adott tagját 

 

Rendelkezik pályarajzzal, elrendezési vázrajzzal, helyszínrajzzal, 
amelyen  jól  azonosítható  módon  be  van  jelölve  az  eszközcsoport 
adott tagja? 

 

A berendezésen jól látható módon feltűntették a megfelelőségi 
tanúsítványt kiállító szervezet nevét, a tanúsítvány számát, 
kiadásának dátumát, érvényességének határidejét? 

 

Az üzemeltető „üzemeltetési naplót” vezet-e, és annak tartalma 
megfelel-e az előírtaknak? 

 

A  „Kezelő  helyiségben”  van  tartva  a  tanúsítvány  és  az  üzemeltetési 
napló?  

A  kalandpark  üzemeltetésében  részt  vevő  személyzet  rendelkezik 
„Kalandpark kezelő” végzettséggel? 
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7. sz. melléklet – MSZ EN 15567-2:2015 Sport- és szabadidős 
berendezések. Kötélpályák 2. rész: Üzemeltetési követelmények 

(nem hivatalos fordítás!) 
Bevezetés 

A  kötélpályák  jelentősen  különbözőnek  egymástól  és  képzési,  szabadidős,  edzési 
vagy terápiás célokat szolgálhatnak. 

A  kötélpályát  csak  olyan  személyek  használhatják,  akik  fizikailag  és  mentálisan 
megfelelnek az üzemeltető által meghatározott biztonsági követelményeknek. 

A kötélpályák használatával együtt járó veszély kiküszöbölése a gyártó/kivitelező és 
az üzemeltető feladata, ami gondos tervezéssel, kivitelezéssel, ellenőrzéssel, 
képzéssel, útmutatásokkal, tájékoztatással stb. érhető el. 

A  biztosítási  rendszerek  lehetnek  közösek  vagy  egyéniek.  Az  egyéni  biztosítási 
rendszereket A-E kategóriákba soroljuk. Ezek a kategóriák azonban nem határozzák 
meg a kötélpálya biztonságosságát. A különféle biztosító szerkezetek olyan 
eszközökből  állnak,  amiket  a  leesések  és  az  összeütközések  következményeinek 
enyhítésére terveztek. A kötélpályák használatának vannak velejáró veszélyei. Ezt a 
kockázatot a kötélpálya üzemeltetőjének és a személyzetnek kell megfelelően 
kezelni és minimalizálni, de azt is meg kell érteni, hogy ez a kockázat nem 
szűntethető meg teljesen. 

Kockázatértékelés alapján, az üzemeltetőnek ésszerű, megvalósítható 
intézkedéseket  kell  hoznia,  hogy  a  felhasználók  testi  épségét  biztosítsa.  Ez  azt 
jelenti,  hogy  egy  konkrét  hellyel/eszközzel  járó  veszély mértékét  össze  kell  vetni  a 
veszély  csökkentése  érdekében  tett  intézkedésre  szánt  idővel,  fáradozással,  költséggel, 
fizikai nehézségekkel és azzal, hogy milyen eredmény érhető így el. 

Az  kimondható,  hogy e  szabvány  minden  részletének alkalmazása nem  elegendő  minden 
körülmények között. A szabványtól való eltérés nyújthat hasonló vagy magasabb biztonsági 
szintet. A szabványtól való eltérést esetén be kell nyújtani egy írott kockázatértékelést, ami 
közzéteszi az eltérés okait. 

A kötélpálya üzemeltetőjének az MSZ EN 15567-1-et is figyelembe kell vennie a kockázatok 
felmérésénél. 

1 Mire vonatkozik ez a szabvány? 

Ez  az  Európai  Szabvány  az  MSZ  EN  15567-1-ben  definiált  kötélpályák  üzemeltetésére 
vonatkozik. 

Ez  az  Európai  Szabvány  üzemeltetési  követelményeket  fogalmaz  meg,  hogy  megfelelő 
szintű biztonságról és szolgáltatásról gondoskodjon képzés, szabadidős, edzési vagy 
terápiás célú felhasználás esetén.  

2 Irányadó ajánlások 

A következő dokumentumok részben vagy egészben irányadó ajánlások ehhez a 
dokumentumhoz  és  alapvetőek  ennek  alkalmazásánál.  A  dátummal  ellátott  ajánlásoknál 
csak az itt említett kiadás érvényes. A dátum nélküli referenciák esetében az itt megnevezett 
dokumentum legutóbbi kiadása (beleértve a módosításokat) érvényes. 

MSZ EN 15567-1:2015, Sport és szabadidős berendezések - Kötélpályák – 1. rész: 
Szerkezeti és biztonsági követelmények 
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3 Fogalmak, meghatározások 
Ebben a dokumentumban a következő fogalmak fordulnak elő. 

3.1 pályafelügyelő 

Az a személy, aki birtokában van olyan a készségeknek, tudásnak, gyakorlatnak és döntési 
képességnek, hogy kielégítően felügyeljen feladatokat és tevékenységeket egy kötélpályán. 

Megjegyzés:  A pályafelügyelő szerepe a következőkre terjedhet ki: 

a) megadja  a  szükséges  információkat,  hogy  gondoskodjon  a  felszerelések  és  az 
elemek megfelelő használatáról; 

b) ellenőrzi, hogy a felhasználók a helyes felszerelést használják; 

c) felméri a felhasználó önállóságát egy gyakorlópályán; 

d) gondoskodik róla, hogy a biztonsági előírásokat betartsák; 

e) szükség esetén értesíti a mentéssel megbízott személyt; 

f) segítséget nyújt a résztvevőknek; 

g) elvégzi a napi vizuális ellenőrzést. 

3.2 üzemeltető 

személy, vagy szervezet, aki felel a kötélpálya üzemeltetéséért 

3.3 mentéssel megbízott személy 

olyan pályafelügyelő, aki rendelkezik megfelelő készséggel és hozzáértéssel, hogy a 
kötélpálya  bármelyik  pontján  megközelítsen  és  biztonságba  helyezzen  egy  személyt  a 
biztosítási rendszeren keresztül. 

3.4 baleset 

esemény, amely sérülést eredményez 

3.5 első szintű felügyelet 

amikor egy pályafelügyelő fizikailag közbe tud avatkozni, hogy megakadályozza az egyéni 
biztosítási  rendszer  helytelen kezelését, ami  e  közbeavatkozás  nélkül  jelentős  kockázattal 
súlyos sérüléshez vagy halálhoz vezetne 

3.6 második szintű felügyelet 

amikor egy pályafelügyelő látja a felhasználót és szóban közbe tud avatkozni 

3.7 harmadik szintű felügyelet 

mikor  a  felhasználó  olyan  helyzetben  van,  hogy  riasztani  tudja  a  pályafelügyelőt,  hogy 
támogatásra  van  szükség;  a  pályafelügyelő  képes  erre  a  riasztásra  azonnal  reagálni  és 
megfelelő segítségről tud gondoskodni. 

Megjegyzés:  Ennek  a  célja  az,  hogy  a  pályafelügyelő  olyan  szerepben  legyen,  amikor 
megfelelő segítséget képes nyújtani a felhasználónak, ha jelzik neki, hogy erre szükség van. 
Ez inkább egy válaszadás és nem egy kezdeményező szerep. 

3.8 felnőtt kísérő 

18 életévet betöltött személy, aki a gyermek-felhasználó szülője vagy törvényes felügyelője 
vagy meghatalmazottja a gyermek szülőéneknek vagy törvényes felügyelőéneknek, aki  
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vállalkozott  a  megfelelő  felkészítésre,  hogy  kísérje  a  gyermek  felhasználót  és  abban  a 
helyzetben van, hogy látja a gyermek felhasználót és szóban közbe tud avatkozni. 

3.9 EVE (egyéni védőeszköz) – ellenőr, vizsgáló 

hozzáértő személy, aki megfelelően képzett, hogy egyéni védőeszközöket ellenőrizzen. 

3.10 egyéni biztosítási rendszer 

A beülőt a biztosító kötéllel összekötő alkotó(k) 

Megjegyzés: A következő A-E rendszerek mindegyike kielégítő biztonsági szintet nyújt, ha 
megfelelő ellenőrzésekkel, képzésekkel, útmutatásokkal és tájékoztatással együtt 
alkalmazzák.  

3.10.1  ’A’ kategóriás egyéni biztosítási rendszer  

Önmagától csukódó szerkezet, amely nem záródik automatikusan. 

Például: önmagától csukódó, vagy csavaros karabiner 

Megjegyzés: Lásd 7.1 

3.10.2  ’B’ kategóriás egyéni biztosítási rendszer  

Önzáródó szerkezetek 

Például: önzáródó karabiner 

3.10.3  ’C’ kategóriás egyéni biztosítási rendszer  

olyan kapcsolt zárszerkezet, ami azért készült, hogy csökkentse a valószínűségét a 
biztosítási rendszerről való véletlen lecsatlakoztatásnak 

3.10.4  ’D’ kategóriás egyéni biztosítási rendszer  

olyan  kapcsolt  zárszerkezet,  ami  azért  készült,  hogy  megelőzze  biztosítórendszerről  való 
véletlen lecsatlakoztatást. 

3.10.5  ’E’ kategóriás egyéni biztosítási rendszer  

olyan szerkezet, ami folyamatosan csatlakoztatva van a működés alatt és csak egy 
segédeszközzel nyitható 

4 A helyszín üzemeltetési dokumentumai 

4.1 Adminisztrációs dokumentáció 

Az adminisztrációs dokumentációnak az alábbiakat kell magába foglalni: 

a) a tulajdonos és az üzemeltető neve és címe; 

b) érvényes engedélyek és regisztrációk; 

c) egy MSZ EN 15567-1-nek megfelelő minősítés, ami tartalmazza a gyártó/kivitelező 
nevét, címét és a gyártás/kivitelezés dátumát; 

d) felülvizsgáló szervezet által kiállított dokumentum, ami igazolja az éves felülvizsgálat 
elvégzését; 

e) a helyszínen dolgozók listája, a munkakörük megnevezésével; 

f) látogatókra vonatkozó- és egyéb felelősségbiztosítást igazoló iratok. 
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4.2 Üzemeltetési dokumentáció 

A helyszín üzemeltetési dokumentumainak tartalmaznia kell: 

 

a) egy pályaüzemelési naplót, ami tartalmazza a napi pályaüzemelési jegyzőkönyveket 
(beleértve  a  nyitáskor  és  záráskor  elvégzett  felülvizsgálat  során  észlelt  hibákat,  a 
biztonság szempontjából lényeges eseményeket) (lásd tájékoztatásul az A 
mellékletben leírt példát) A napi jegyzőkönyveket három évig meg kell őrizni; 

b) baleseti jegyzőkönyveket; 

c)  egyéni védőeszközök ellenőrzési jegyzékét és a felszerelés-üzemnaplót; 

d) a kockázatértékelést, amit a kötélpálya üzemeltetőjének kell elkészítenie. A 
felügyelet  általános  előírásaitól  való  eltérés  esetén,  egy  kockázatértékelést  és  a 
felügyelet elvégzésére vonatkozó végrehajtási utasítást kell mellékelni; 

e) pályafelügyelői képzések és mentési gyakorlatok dokumentumait, amik bizonyítják, a 
pályafelügyelők szakértelmét a rájuk osztott feladatokban; 

f) felhasználókra vonatkozó biztonsági utasításokat; 

g) a gyártó termékleírását (lásd 15567-1:2015, 8.2); 

h)  a biztonsági szabályzatot és mentési tervet (lásd 11. cikkely); 

i) érvényes favizsgálati jegyzőkönyvet (ha releváns); 

j) érvényes, felülvizsgáló szervezet által készített felülvizsgálati jegyzőkönyvet; 

k) biztonsági utasításokat. 

4.3 A pályafelügyelők és mentéssel megbízott személyzet szakértelme 

A  kötélpálya  üzemeltetőjének  dokumentumokkal  (pl.  képzések  oklevelei,  bizonyítványok, 
stb.) kell bizonyítania a pályafelügyelők szakértelmét.  

A pályafelügyelők és a mentéssel megbízott személyzet tekintetében a pálya 
üzemeltetőjének meg kell határozni az alábbi eljárásokat: 

a) beiktatás; 

b) képzés; 

c) minősítés (házon belüli és külső képzéseket is jelenthet); 

d) feladatok, kötelességek elsajátításának menete; 

e) hozzáértő személy általi folyamatos felügyelet; 

f) további képzések és tapasztalatszerzés lehetőségei.  

5 A felhasználóknak nyújtandó tájékoztatás 

A következő tájékoztatást kell adni a felhasználóknak:  

a) a végezhető tevékenységek leírása; 

b) biztonsági előírások és a felhasználók felelőssége, hogy kövessék ezeket az 
előírásokat; 

c) a használat korlátai, korlátozásai; 

d) tájékoztatás, hogy hogyan ismerhetik föl a pályafelügyelőket 
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6 Biztonsági előírások a pályahasználathoz és a felhasználók gyakorlati 
alkalmassági felmérése 

 

6.1 Általános tudnivalók 

Az üzemeltetőnek, amennyire csak a gyakorlatban ez lehetséges meg kell bizonyosodnia, 
hogy  a  pályahasználati  szabályok  teljesíthetőek  (az  MSZ  EN  15567-1:2015,  B  melléklete 
szerint). 

6.2 Biztonsági előírások 

6.2.1 Általános tudnivalók 

Elindulás előtt a felhasználókat tájékoztatni kell a biztonsági előírásokról. Ezeket az 
előírásokat dokumentálni is kell. 

6.2.2 Közös biztosítási rendszer 

A felhasználók oktatása és tájékoztatása során a felhasználókat az üzemeltető által készített 
kockázatértékelés alapján kell besorolni. 

6.2.3 Biztonsági előírások az ’A-E’ kategóriás egyéni biztosítási rendszerekhez 

A tájékoztatásnak minden kötélpályánál tartalmaznia kell: 

a) egy ismertetőt a kötélpályáról és a súlyos sérülés kockázatáról, amit az üzemeltető 
kockázatértékelésében  beazonosít. Ezt  a  veszélyt  a biztosítási  rendszer nem tudja 
befolyásolni; 

b) hogy hogyan lehet a pályafelügyelőket felismerni és hogyan lehet velük kapcsolatba 
lépni; 

c) ismertetőt arról, hogy a felhasználónak mindig vagy egy pályafelügyelőnek vagy egy 
felnőtt felhasználónak a látóterében kell lennie; 

d) a teendőkről baleset esetén; 

e) a teendőkről, ha egy felhasználónak segítségre van szüksége; 

f) ismertetőt és bemutatást a felszerelés (EVE) helyes használatáról;  

g) ismertetőt arról, hogyan vannak jelölve a pályák kezdési pontjai; 

h) ismertetőt arról, hogyan vannak jelölve az elemek kezdőpontjai. 

6.2.4 További követelmények az ’A-C’ kategóriás biztosítási rendszerekhez 

Az  ’A-C’  kategóriás  biztosítási  rendszerek  kötélpályán  történő  használatakor  a  következő 
tájékoztatást is meg kell adni:  

a) tájékoztatás a gyakorlati alkalmassági felmérésről; 

b) ismertető  a  biztonsági  szabályzatról,  különös  tekintettel  arra,  hogy  legalább  egy 
karabinernek be kell lenni csatolva a biztosítási rendszerben; 

c) ismertető a felnőtt kísérő felelősségéről. 

A bemutatónál a felhasználóéval azonos egyéni védőeszközt kell használni. 

6.3 A pályafelügyelők által végrehajtott alkalmassági felmérés 

6.3.1 Általános tudnivalók 

Az  alkalmassági  felmérést  mindenképpen  úgy  kell  végrehajtani  (akár  pl.  gyakorlatban, 
szóban vagy írásban), hogy a felhasználó megértse a biztonsági szabályokat. 
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i. Gyakorlati alkalmassági felmérés az ’A-C’ kategóriás biztosítási rendszerekhez 

A felhasználóknak gyakorolnia kell a megfelelő technikákat a biztosítási rendszer 
használatához, és technika használatának megfelelőségét egy pályafelügyelőnek kell 
felmérnie.  

Az  alkalmassági  felmérést  a  nélkül  kell  végrehajtani,  hogy  közben  a  felhasználó  komoly-, 
vagy  halállal  végződő  sérülés  veszélyének  lenne  kitéve.  Az  alkalmassági  felmérésnek  a 
biztosítási  rendszer  kötélpályán  való  működtetését  is  magába  kell  foglalnia.  Csak  azok  a 
felhasználók  haladhatnak  tovább  a  kötélpályákra,  akik átmentek a gyakorlati alkalmassági 
felmérésen. 

6.3.2  Gyakorlati alkalmassági felmérés a ’D’ és ’E’ kategóriás biztosítási rendszerhez 

Abban  az  esetben,  ha  a  felhasználótól  elvárás,  hogy  maga  csatlakoztassa  a  biztosítási 
rendszert, akkor a 6.3.2-nek megfelelően értékelni kell az erre való alkalmasságát. 

6.3.3 Aktív fékezés 

Abban az esetben, ha a felhasználótól elvárás, hogy saját maga, aktívan fékezzen (pl. egy 
csúszópályán),  akkor  a  helyes  fékezési  technikát  meg  kell  tanítani  és  felmérni  ennek 
végrehajtását.  

7 Egyéni védőeszköz (EVE) 

7.1 Általános tudnivalók 

Attól a pillanattól, hogy a felhasználók megkapják az egyéni védőeszközöket, be kell tartani 
az  egyéni  védőeszköz  gyártójának,  és  a  kötélpálya  gyártójának  dokumentációiban  leírt 
utasításokat. 

Az egyéni védőeszközt úgy kell helyesen viselni, ahogy az az üzemeltető 
kockázatértékelésében szerepel (lásd MSZ EN15567-1:2015, 4.4) 

Az ’A’ kategóriás egyéni biztosítási rendszer akkor alkalmazható, ha az átcsatolás egy stabil 
egyensúlyi helyzetből hajtható végre (pl. egy platformon), vagy ha közös biztosítási rendszer 
áll rendelkezésre. 

Megjegyzés: Lásd a 89/686/EEC EVE irányelvet is. 
A felhasználók egyéni védőeszközének megfelelő viselése 

Használat előtt az egyéni védőeszközök megfelelő beállításait egy pályafelügyelőnek 
ellenőriznie kell.  

Ha a felhasználón  igazítani  kell az  egyéni  védőeszközt,  akkor a pályahasználat folytatása 
előtt ezt ellenőrizni kell egy pályafelügyelőnek.  

8 Felhasználók útvonalai 

Jelöléseket  és  jelzőtáblákat  kell  használni  a  felhasználók  irányításához  a  talajon  való 
közlekedéshez úgy, hogy elkerüljék ezáltal a leeső tárgyakkal vagy más felhasználókkal való 
ütközést (pl. csúszópályák érkezési területénél, tűzoltó pózna, óriás csúzli stb.)  

9 Felhasználók felügyelete 

9.1 Általános tudnivalók 

Mentés ideje alatt kielégítő szinten kell tartani a pályák felügyeletét. 
A pályafelügyelőknek és a felhasználóknak tudni kell kommunikálni egymással.  
A  felhasználónak  mindig  a  látóterében  kell  legyen  vagy  egy  pályafelügyelőnek  vagy  egy 
felnőtt felhasználónak. 
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A  felügyelet  mindhárom  szintje,  a  9.2,  9.3,  9.4  és  9.5  esetében  a  minimális,  3.  szintre 
csökkenthető, ha a  technológiai  fejlesztések  itt a  működés  kockázatát  elfogadható  szintre 
csökkentik. Ezt meg kell határozni az üzemeltető használatra vonatkozó 
kockázatértékelésében, ami figyelembe veszi a gyártók utasításait. 
 
 
 

9.2 Közös biztosítási rendszer 

A felhasználók felügyeletének szintjét az üzemeltető kockázatértékelése kell, hogy 
meghatározza. 

9.3 ’A-E’ kategóriás, egyedi biztosítási rendszerek 

Az  1.  táblázat  felsorolja  a  felügyelet  minimális  szintjeit  ’A-E’  kategóriás  egyedi  biztosítási 
rendszerek esetében.  

1. táblázat – A felügyelet minimális szintje (1-3-ig) a biztosítási rendszer besorolásán 
és a felhasználók életkorán múlik 

 gyakorló pálya az első 5 átcsatolás a 
gyakorlópálya után 

a pályák többi része 

életkor (év) <6 6-9 10-
13 

14-
től 

<6 6-9 10-
13 

14-
től 

<6 6-9 10-
13 

14-
től 

Az egyéni 
biztosítási 
rendszer 
besorolása 

A 1 2 2 2 1 2b 2b 2 1 2b 3b 3 
B 1 2 2 2 1 2b 2b 2 1 2b 3b 3 
C 1 2 2 2 1 2 2 2 2b 3b 3 3 
D 1c 2c 2c 2b 2b 223 3 3 3b 3 3 3 
E 1c 2c 2c 2c - - - - 3b 3 3 3 

a - Azokon a pályákon, ahol D kategóriájú biztosítási rendszert használnak, ott az első öt 
csatolásba beleszámítható a gyakorlópálya is. Ilyen esetben a felügyelet szintje a 
gyakorlópályánál alkalmazandó. 
b - Felnőtt kísérővel. 
c - Ha ezt a 6.3.3. megköveteli. 

Az ’A’ kategóriájú egyéni biztosítási rendszer csak akkor megengedhető, ha az átcsatolás 
stabil egyensúlyi pozícióból (pl. egy platformról) történik, vagy közös biztosítási rendszer áll 
rendelkezésre. 

Amennyiben a biztosítási rendszert nem tartalmazza a biztonsági utasítás, vagy a gyakorlati 
alkalmassági  felmérés  nem  terjed  ki  rá,  akkor  az  adott  elemnél  2.  szintű  felügyeletet  kell 
végezni legalább egy pályafelügyelőnek. 

A felnőtt kísérő oktatása ki kell terjedjen a 6.2-ben felsoroltakra, továbbá a következőkre: 

a) helyes csatlakozás a biztosítási rendszerhez, részletesen bemutatva az átcsatolást, 
amit a gyerekek -saját érdekükben- maguk hajtanak végre; 

b) tanácsok  arra,  hogy  a  milyen  módon  lehet  a  gyermekeket,  a  saját  érdekében 
felügyelet alatt tartani; 

c) ha konfliktus adódik a tanácsok kapcsán, ott világossá kell tenni, hogy a 
pályafelügyelő utasításai megelőzésre szolgálnak; 

d) az oktatást pl. visszakérdezéssel lehet értékelni. 

A gyermek érdekében hozandó döntést, hogy a felnőtt kísérő a gyermeket a földről kíséri-e, 
vagy fönn a pályán, az üzemeltető kockázatértékelése alapján kell meghozni. 

Megjegyzés: A tervezés és a környezeti tényezők alapján lehetnek érvek és ellenérvek a 
földről vagy a pályáról való felügyeletnek pl. a pálya magassága, egyes elemek 
bonyolultsága, a gyermek képességei.  
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A ’D-E’ kategóriás egyéni biztosítási rendszerek esetében lennie kell legalább egy 
pályafelügyelőnek,  vagy  egy  szerkezetnek,  vagy  egy  megfelelő  tájékoztató  rendszernek 
(ahogy az a 6.2.3-ban le van írva) és egy felmérésnek (ahogy az a 6.3.2-ben le van írva), 
hogy bizonyos legyen, a felhasználó megfelelő módon csatlakozott a biztosítási rendszerre. 
 
 

9.4 Irányított kötélvezetési rendszer/csoport biztosítás (vezetőszemély általi biztosítási 
mód) 

Ebben az esetben 4 felhasználóval legalább egy pályafelügyelőnek kell lennie a magasban. 
Ilyen esetben a biztosítóknak a pályafelügyelő első szintű felügyelete alatt kell állnia.  

9.5 segítő felügyelő általi biztosítás 

segítő felügyelő általi biztosítás esetén 2. szintű felügyeletet kell végrehajtani. 
Olyan esetben, ha a Segítő felügyelő általi biztosításkor nincs plusz eséscsillapító műszaki 
megoldás  a  talajszinten  és  az  esési  területen,  az  MSZ  EN  1176-1-nek  megfelelően  a 
felhasználó  lába  nem  lehet  1,8  m-nél  magasabban  a  talajtól.  Ha  Segítő  felügyelő  általi 
biztosításkor  van plusz  eséscsillapító  műszaki  megoldás,  akkor a  szükséges  eséstér  nem 
lehet 3 m-nél magasabb a talajszinttől számítva. 

10 Felülvizsgálat és karbantartás 

10.1 Általános tudnivalók 

A  gyártó  utasításának  meg  kell  határoznia,  hogy  melyik  eszközt,  vagy  annak  tartozékát 
milyen gyakorisággal kell felülvizsgálni es karbantartani,  és  ahol értelmezhető, ott  az 
útmutatásnak tartalmaznia kell a következőket: 

10.2 Napi vizuális ellenőrzés 

A napi vizuális ellenőrzést egy hozzáértő személynek kell elvégeznie minden nyitás előtt. 

Példák a vizuális ellenőrzési pontokra: a tisztaság, az eszközök alapjának szabaddá tétele, 
éles  szélek,  hiányzó  részek,  túlzott  használat  (a  mozgó  részeknél),  a  biztosítási  rendszer 
szerkezeti  épsége.  A  napi  vizuális  ellenőrzés  első  sorban  a  szembetűnő  elhasználódást 
tudja fölfedni az utolsó használat óta (pl. vandalizmus vagy szándékos károkozás). 

10.3 Működés ellenőrzése 

A működési ellenőrzést egy hozzáértő személynek kell elvégeznie legalább 3 havonta, vagy 
ahogy az a gyártó utasításában szerepel.  

Példák a vizuális ellenőrzési pontokra: a tisztaság, az eszközök alapjának szabaddá tétele, 
éles  szélek,  hiányzó  részek,  túlzott  használat  (a  mozgó  részeknél),  a  biztosítási  rendszer 
szerkezeti épsége. A működés ellenőrzése részletesebb kell legyen, mint a napi ellenőrzés 
és első sorban szerkezeti elhasználódásra kell helyezze a hangsúlyt, ami a rendszeres napi 
használatból adódhat. 

10.4 Rendszeres felülvizsgálat 

Rendszeres felülvizsgálatot felülvizsgáló szervezetnek (az EN ISO/IEC 17020:2012-nek 
megfelelő, A, B, C vagy D típusú) kell végrehajtania naptári évente egyszer, de legfeljebb 15 
havonta. 

A felülvizsgálatkor a következőket kell végrehajtani: 
a) napi vizuális ellenőrzés (10.2);  
b) működés ellenőrzése (10.3); 
c) működési próba (lásd MSZ EN 15567-1:2015, 3.42), amit a magasban kell 

elvégeznie egy pályafelügyelőnek; 
d) az elhasználódott alkatrészek értékelése, és előírások azok cseréjére; 
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e) annak  ellenőrzése,  hogy  a  gyártó,  kivitelező  karbantartásra  vonatkozó  utasításait 
betartották-e; 

f) annak az ellenőrzése, hogy a műanyag bevonatú drótköteleket tesztelték az MSZ EN 
15567-1:2015, 4.2.4 szerint; 
 

g) az  érvényes  favizsgálati  ellenőrzés  ellenőrzése,  hogy  bizonyos  legyen,  hogy  az 
abban biztonságosnak ítélt fák kerültek használatba; 

h) annak az ellenőrzése, hogy az egyéni védőeszközök ellenőrzési jegyzőkönyve 
létezik. 

Különös figyelmet kell fordítani a kritikus alkalmazásoknál a drótkötelek kifáradására, amit a 
fokozott használat okozhat. 

Az ellenőrzés jellemzően kiterjed az időjárási hatásokra, a korhadás vagy korrózió jeleire és 
a biztonsági szint minden olyan változására, amit eszközökön elvégzett javítások, 
alkatrészek felszerelése vagy azok cseréje eredményezett. 

A  jegyzőkönyvnek,  ami  részét  képezi  a  rendszeres  felülvizsgálatnak,  tartalmaznia  kell  a 
következő információkat: 

a) a kiállító szerv azonosítója; 
b) az ellenőrzés helye(i) és ideje(i); 
c) az ellenőrzött részek azonosítói; 
d) az ellenőr neve, címe és aláírása; 
e) megfelelőségi nyilatkozat, ahol alkalmazható; 
f) minden megtalált hiba fölsorolása. Minden biztonsági hiányosságot, amire fény derül, 

el kell hárítani, a felülvizsgáló számára kielégítően, a pálya újbóli használata előtt; 
g) tájékoztatás arról, melyik területen volt mulasztás az eredetileg elvégzett 

ellenőrzéskor; 
h) nyilatkozat arról, hogy az ellenőrzés nem megismételhető, de teljes egészében újra 

elvégezhető. 

Megjegyzés: Választható tartalmak, amiket az ellenőrzési jelentés vagy a minősítés magába 
foglalhat az EN ISO/IEC 17020:2012, B mellékletében vannak fölsorolva. 

Minden ellenőrzési jelentést csatolni kell a kötélpálya műszaki dokumentációjához.  

10.5 Favizsgálati ellenőrzés jegyzőkönyve 

Favizsgálati ellenőrzést kell végrehajtani naptári évente egyszer, de legfeljebb 15 havonta, 
ahogy azt az MSZ EN15567-1:2015, 1. melléklete részletezi. 

10.6 Egyéni védőeszköz (EVE) ellenőrzése 

Az egyéni védőeszközöket a B melléklet szerint és a gyártó tájékoztatásának megfelelően 
kell ellenőrizni. 

11 Biztonsági szabályzat és mentési terv 

A  biztonsági  szabályzatnak  és  mentési  tervnek  igazodnia  kell  a  kötélpálya  méretéhez  és 
annak befogadóképességéhez (hány felhasználó tartózkodhat rajta).  

A biztonsági szabályzatnak és mentési tervnek tartalmaznia kell legalább a következőket:  
a) hivatkozás a mentésre kiképzett személyzet nevére és a hely nevére és címére; 
b) kapcsolatteremtés módja; 
c) mentőfelszerelés; 
d)  az  evakuálási  eljárást;/1)  a  pályán  lévő  sérültre  vonatkozóan;  2)  a  pályán  lévő 
minden felhasználóra vonatkozóan (vihar, erős szél, árvíz stb. esetén)/. 
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12 Kockázatértékelés 

A kockázatértékelést legalább évente felül kell vizsgálni, vagy akkor, ha közben felmerül a 
gyanú, hogy a korábbi értékelés már érvényét vesztette, vagy jelentős változások 
következtek be. Megjegyzés: Lásd példaként az MSZ EN15567-1:2015, D mellékletét. 
 
 
 

’A’ melléklet 
(tájékoztatás) 

 
Napi pálya-üzemelési jegyzőkönyv 

 

NAPI PÁLYAÜZEMELÉSI JEGYZŐKÖNYV 
Dátum:  _ _._ _. Napi 

időjárás- 
előre-jelzés: 

napos nyugodt esős viharos szeles egyéb Nyitás:   _ _:_ _ 
Zárás:    _ _:_ _ 
Napi, irányításra 
kijelölt személy:    
Üzemeltető 
személyzet: 
(név és aláírás) 

  

  

  

FELÉPÍTMÉNYEK, ESZKÖZÖK NAPI VIZSGÁLATA 
 1. hely- 

szín 
2. hely-
szín 

3. hely-
szín  

4. hely-
szín 

5. hely-
szín 

6. hely-
szín 

7. hely-
szín 

ösvények        

esés-megelőző 
szerkezetek 
platformok 

       

hidak        

kötélhinták 
       

csúszópályák        

csúszópályák 
érkezési területei 

       

fákon lévő 
kikötések 

       

Minden változást, módosítást meg kell említeni: jó állapot: OK /fokozott figyelmet igényel: FF 
/megjegyzés: M (lásd a lap alján) /üzemen kívül: X /átalakítás történt: A (leírás a lap alján) 

Felhasználók a gyermek pályákon: fő 
Felhasználók a felnőtt 

pályákon: 
fő 

Különleges események: baleset (esemény jegyzőkönyvet csatolni kell), szokatlan időjárási 
körülmények stb. 

Megjegyzések, leírások: 
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’B’ Melléklet 
(iránymutatás) 

Az egyéni védőeszköz ellenőrzése és felülvizsgálata 

 
B.1 Napi ellenőrzés 

 
A napi ellenőrzést egy hozzáértő személy végzi a felszerelések kiadása előtt és leadáskor. 

 
B.1.1 Rendszeres ellenőrzés 

A rendszeres ellenőrzést egy egyéni védőeszköz (EVE) ellenőrnek kell elvégeznie: 
- legalább 12 havonta. Az egyéni védőeszköz használatának gyakoriságától függően, 

az ellenőrzést gyakrabban is el kell végezni, ahogy azt az eszközök beszerzéséért 
felelős személy, vagy a felszerelések tulajdonosa azt igényli; 

- rendkívüli esemény után; 
- miután  a  felszerelést  kivonták  a  használatból  egy  napi  ellenőrzés  során.  Ha  a 

meghibásodott felszerelés, amit kivontak a használatból nem javítható, akkor le kell 
selejtezni. 

 
B.2 Karbantartás és tárolás 

 
A felszereléseket a gyártó utasításainak megfelelően kell karbantartani és tárolni 

 
B.3 Felszerelés-üzemnapló 
 
B.3.1 Általános tudnivalók 

A napló tartalmazza az összes egyéni védőeszköz ellenőrzési jegyzékét, amivel a 
felszerelések rendelkeznek és a gyártó kapcsolódó használati utasítását. 

 
B.3.2 

A felszerelések tényleges élettartama, az az idő, amit a gyártó meghatároz. Egyéni 
védőfelszerelési jegyzék szükséges minden eszközről, vagy eszköz-szettről. 
A felszerelésekre hatással lévő minden különleges eseményt, az ilyen események kapcsán 
elvégzett  ellenőrzéseket,  és  legalább  az  éves  ellenőrzéseket  be  kell  vezetni  az  egyéni 
védőeszközök ellenőrzési jegyzékébe. 
Tulajdonos-/ üzemeltető-váltás esetén, az egyéni védőeszközök jegyzékét a felszerelésekkel 
együtt át kell adni. Az átadott egyéni védőeszköz jegyzéket csatolni kell az új 
tulajdonos/üzemeltető által létrehozott egyéni védőeszköz jegyzékhez. 
Amennyiben az egyéni védőeszközt kettébontják (pl. egy kötelet), a két egyéni 
védőeszközről új bejegyzést kell készíteni. Az eredeti egyéni védőeszköz jegyzéket, csatolni 
kell minden újonnan létrehozotthoz.  

 
B.3.3 A felszerelés azonosítása 

Minden egyes használatban lévő szerkezetet azonosítás céljából meg kell jelölni. Az eszköz-
szettek  is  kaphatnak  egy  jelölést,  ha  a  nyilvántartási  számuk,  azonosító  jelük,  az  első 
használatbavétel dátuma, és ha feltűntethető gyártási év alapján egyediek lesznek. 

 
B.4 Az egyéni védőfelszerelés (EVE) ellenőrök szakértelme  

 
A EVE ellenőrnek: 

- ismernie kell ezt a dokumentumot; 
- tudnia kell, hogyan végezze el az ebben a dokumentumban leírt ellenőrzéseket; 
- jártasnak kell lennie a felszerelések használatában, aminek az ellenőrzéséért felel; 
- képesnek kell lennie használni a vizsgálati eszközt; 
- hozzáértő személy legyen, akit egyéni védőeszköz ellenőrzésből minősítést szerzett. 
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8. melléklet - ÉMI-TÜV SÜD Kft. tanúsító szervezet tájékoztatója 
 
Melléklet: ÉMI-TÜV SÜD Kft. tanúsító szervezet tájékoztatója  
forrás: http://www.emi-tuv.hu/hu-hu/a-tuev-sued-rol/az-emi-tuv-sud-
magyarorszagon/aktualis-hirek/szigorubb-szabalyozas-a-kalandparkok-vizsgalatanal. 
 

Szigorúbb szabályozás a kalandparkok vizsgálatánál!
A közelmúltban hatályba lépett MSZ EN 15567-1, MSZ EN 15567-2:2015 jelzetű szabványok (Sport-
é
 s szabadido� s lé
 tésí
tmé
nyék. Ko� té
 lpa
 lya
k) élo� í
ra
 sainak mégfélélo� én megváltoztaka kalandparkok
üzemeltetéséhez szükséges vizsgálati és dokumentációs eljárások, kötelezettségek. Ezmind
ü� zéméltéto� i,  mind  kivitélézo� i  é
 s  karbantarto
 i  oldalro
 l  ko� télézéttsé
gékkél  ja
 r.  A  szabva
nyban  té
 télésén
mégjélénnék  olyan  élo� í
ra
 sok,  ko� vétélmé
nyék, mélyék  a  kora
 bbi  szabva
nyokban  vagy  ném  voltak  jélén,
vagy ném voltak a hazai ko� rnyézétbé illészthéto� ék (pl: EUROCODE szérinti éro� tani sza
 mí
ta
 s).
A szigorúbb szabályozás új követelményeket támaszt, ugyanakkor hatékonyan szolgálja a
felhasználók,  de  nem  utolsó  sorban az  üzemeltetők,  kivitelezők  biztonságát  és  jogi  védettségét
is. Azonésétékbén, ahol az élléno� rzé
 s sora
n ném ta
 rünk fél szémé
 lybiztonsa
 gi kocka
 zatot, égyés
doküméntümok  kiégé
 szí
té
 sé
 ré,  aktüaliza
 ltata
 sa
 ra 2017.  március  31-i hata
 rido� vél  van  léhéto� sé
g.  Eddig
az ido� pontig a teljes dokumentáció aktualizálása szükséges.
A jogszabályi előírásoknak való folyamatos megfelelés biztosítása üzemeltetői felelősség.Az
ido� ko� zbén, téha
 t 2017. ma
 rciüs31-é élo� tt léja
 ro
 tanü
 sí
tva
nyokat térmé
szétésén azonnal még kéll ü
 jí
tani
az ü
 j ko� vétélmé
nyéknék mégfélélo� én, élo� ré gondoskodni kéll a tanü
 sí
tva
ny mégszérzé
 sé
 ro� l, léja
 rt
tanü
 sí
tva
nnyal Kalandpark ném ü� zémélhét.

A tanúsítási eljáráshoz minden esetben az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:
• Mü� szaki léí
ra
 s (ismértété
 s) a kalandpark égé
 szé
 ro� l é
 s annak ré
széléméiro� l.
• Haszna
 lati ü
 tmütato
 , ta
 jé
koztato
 .
• Kivitélézo� i nyilatkozat, az MSZ EN 15567-1 8.2 szérinti minima
 lis tartalommal.
• Karbantarta
 si léí
ra
 s (ü
 tmütato
 ).
• Kompéténciata
bla
 zat, ké
pzé
 si naplo
 .
• Szémé
 lyi vé
do� félszérélé
 s naplo
 ja (béazonosí
thato
 an ko� vétvé az észko� zo� két).
• U9 zéméltété
 si naplo
 .
• Pa
 lya
k jélo� lé
 sé- é
 létkor féltü� ntété
 sé
vél, égyidéjü� haszna
 lo
 k sza
ma
val, égyé
b korla
 toza
 sokkal

(téstto� még, téstmagassa
g, stb.)
• Ménté
si térv.
Az élléno� rzé
 st vé
gzo� hato
 sa
 ggal to� rté
nt méga
 llapoda
 s alapja
n a mégfélélo� sé
gi tanü
 sí
tva
ny kia
 llí
ta
 sa
hoz az
ü� zéméltéto� nék  olyan egyértelmű,  beazonosítható  pályarajzot kéll  ké
 szí
ténié  a  pa
 lya
k  é
 s  akada
 lyok
mégjélo� lé
 sé
vél,  amély  biztosí
tja  a  hato
 sa
 gi  élléno� rzé
 sék  sora
n  a  tanü
 sí
tva
ny  é
 s  a  tanü
 sí
tott  kalandpark
égyma
 ssal valo
 o� sszévéthéto� sé
 gé
 t, béazonosí
thato
 sa
 ga
 t. A pa
 lyarajz a tanü
 sí
tva
ny méllé
klété
 t fogja
ké
pézi, égy ésétlégés élléno� rzé
 s sora
 n azokat égyü� ttésén kéll a hato
 sa
 g ré
 szé
 ré bémütatni.
Az  ü� zéméltéto� nék  a  tanü
 sí
tva
 ny  léja
 rta
 ig,  légké
 so� bb  a  fént  mégjélo� lt,  2017.  ma
 rciüs  31-i  hata
 rido� ig
(szézonkézdétig) gondoskodnia kéll az ala
 bbi doküméntümok élké
 szí
ttété
 sé
 ro� l é
 s bényü
 jta
 sa
 ro
 l:

• Akada
 lyok, illétvé é
pí
tétt tarto
 szérkézéték élléno� rzo� éro� tani sza
 mí
ta
 si doküménta
 cio
 ja (MSZ EN
15567-1 é
s EUROCODE szabva
 nyoknak mégfélélo� én), a félélo� s térvézo� nyilatkozata
 val. (Kora
bbi MSZ
15000-és szabva
 nysorozat alapja
n ké
 szí
tétt sza
 mí
ta
 sok ma
 r ném élfogadhato
 k, méglé
vo� parkok
ésété
n is szü� ksé
gés a sza
 mí
ta
 sok fénti szabva
 nyok szérinti réví
zio
 ja).

• Favizsga
 lati jégyzo� ko� nyv (é
 lo� fa
 k é
 s é
pí
té
 si fa). Télépí
té
 st ko� véto� a
 tada
 s alkalma
val mü� szérés
vizsga
 lat,  ézt  ko� véto� én  maximüm  ké
 té
vénté,  a  favizsga
 lo
  szaké
 rto�  do� nté
 sé  alapja
n  mü� szérés-,  vagy
szémrévé
 télézé
 sés  vizsga
 lat.  U9 zéméltéto�  félélo� ssé
gé  a  hata
 rido� ig  a  favizsga
 latot  vé
gzo�  szakémbér
nyilatkozata
nak bényü
 jta
 sa.

Aménnyibén az élja
 ra
 s sora
n az ü� zéméltéto� ném téljésí
ti az élo� í
rt biztonsa
 gossa
 gi ko� vétélmé
nyékét, akkor
kijélo� lt szérvézét a térmé
kék piacfélü� gyélété
 ro� l szo
 lo
 2012. é
vi LXXXVIII. to� rvé
ny 26. §-a
 nak mégfélélo� én
ko� télés érro� l a piacfélü� gyéléti hato
 sa
 got ta
 jé
koztatni.

Bí
zünk  bénné,  hogy  ta
 jé
koztata
 sünkkal  ségí
téttü� k  a  ko� vétélmé
 nyék  ismé
 télt  a
 ttékinté
 sé
bén,  illétvé  a
biztonsa
 gos ü� zémét is biztosí
to
 félté
 télék mégtérémté
sé
bén.

Va
 rdai Attila oszta
 lyvézéto�
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forrás: 
http://www.emi-tuv.hu/hu-hu/a-tuev-sued-rol/az-emi-tuv-sud-
magyarorszagon/aktualis-hirek/kalandparkok-evenkenti-fueggetlen-feluelvizsgalata 
 

Kalandparkok évenkénti független felülvizsgálata
2015.  novémbér  1-jé
n  hata
 lyba  lé
pték  az  MSZ  EN  15567-1:2015 é
 s  az  MSZ  EN  15567-2:2015
jélzétü� szabva
nyok.

A szabva
ny élo� í
ra
 sainak é
rtélmé
bén a kalandparkok fü� ggétlén félü� lvizsga
 lata
 t é
vénté szü� ksé
gés
élvé
géztétni. Aszabva
nyva
 lta
 ssal égyidéjü� lég tanü
 sí
ta
 si élja
 ra
 sünk réndjé is né
miké
pp
mo
 dosült. A tanü
 sí
ta
 si élja
 ra
 s ménété
 t az ala
bbiakban mütatjük bé.
Elja
 ra
 sünk a szabva
 nyban méghata
 rozott doküménta
 cio
 s ko� vétélmé
nyék élléno� rzé
 sé
bo� l é
 s
ké
 tlé
pcso� s hélyszí
ni élléno� rzé
sbo� l a
 ll.

A kalandpark minima
 lisan szü� ksé
gés doküménta
 cio
 ja az ala
bbiakat kéll, hogy tartalmazza:
• térvrajz/ pa
 lyarajz, amélyén a pa
 lya
k é
 s akada
 lyok béazonosí
thato
 an mégjélénnék,
• béé
pí
tétt anyagokra vonatkozo
 téljésí
tmé
nynyilatkozatok, mü� szaki adatlapok,

térmé
kismértéto� k,
• a kalandpark élso� dlégés tarto
 szérkézétéit téljésko� rü� én élléno� rzo� éro� tani sza
mí
ta
 sok a

hata
 lyos MSZ EN 15567-1:2015 é
s EUROCODE szabva
nyoknak mégfélélo� én, valamint a
félélo� s térvézo� ala
 í
rt nyilatkozata
val az éro� tani mégfélélo� sé
gro� l,

• é
rvé
nyés  favizsga
 lati  szaké
rto� i  vé
 lémé
ny  (élso�  tanü
 sí
ta
 s  ésété
n  mindénké
ppén  mü� szérés
vizsga
 lattal szü� ksé
gés a térmé
szétés fa
k a
 llapota
 t igazolni),

• kivitélézo� i nyilatkozat a mégé
pí
tétt szérkézéték, akada
 lyok hata
 lyos élo� í
ra
 soknak valo

mégfélélo� sé
gé
 ro� l,

• ü� zéméltété
 si- é
 s karbantarta
 si léí
ra
 s/ szaba
 lyzat, szémé
 lyés vé
do� félszérélé
 s nyilva
ntarta
 sa,
• münka- é
s balésétvé
délmi szaba
 lyzat.
A szü� ksé
gés doküméntümokat az élja
 ra
 s miné
 l gyorsabb léfolytata
 sa é
 rdéké
bén ké
 rjü� k a
mégréndélé
 ssél égyidéjü� lég, éléktroniküs forma
ban szí
véskédjén mégkü� ldéni ré
szü� nkré.
Félsorola
 sünkbo
 l is la
 thato
 , hogy a kalandparkok doküménta
 cio
 ja
 nak tü
 lnyomo
 ré
 szé
 t a
haszna
 latba vé
 tél élo� tt kéll élké
szí
ttétni, az ézt ko� véto� é
vés félü� lvizsga
 latokat mégélo� zo� én csak a
romlo
 anyagü
 szérkézéték ismé
 télt szaké
 rto� i vizsga
 lata szü� ksé
gés.

A  doküménta
 cio
  élléno� rzé
 sé
vél égyidéjü� lég  mégkézdjü� k  a  hélyszí
ni  vizsga
 latok  élso�  lé
pcso� jé
 t,
mélybén a Ta
 rsasa
 günk a
 ltal mégbí
zott szaké
rto� élvé
gzi a kalandpark pa
 lya
 inak béja
 ra
 sa
 t é
 s az
akada
 lyok ré
szlétés, té
 télés szémrévé
 télézé
 sés vizsga
 lata
 t. A vizsga
 lat érédmé
nyéiro� l
jégyzo� ko� nyvét kü� ldü� nk a Mégréndélo� ré
 szé
 ré, mélybén félsoroljük é
szrévé
 téléinkét/
méga
 llapí
ta
 sainkat.

Az élléno� rzo� hélyszí
ni vizsga
 latra a doküménta
 cio
 val, illétvé a té
nylégés kialakí
ta
 ssal
kapcsolatban tétt é
 szrévé
 téléink kijaví
ta
 sa
 t ko� véto� én kérü� lhét sor. A doküménta
 cio
 val
kapcsolatos  kiégé
szí
té
 sékré,  illétvé  a  hélyszí
ni  javí
ta
 sokra  az  élja
 ra
 s  kérété
bén  né
gy  ho
 napot
biztosí
tünk. A javí
ta
 si münka
k élvé
gzé
sé
 ro� l az ismé
 télt kisza
 lla
 st mégélo� zo� én ala
 í
rt ü� zéméltéto� i
nyilatkozatot ké
 rü� nk bé.

Mégréndélé
 st  ko� véto� én  í
ra
 sbéli  aja
nlatot  é
 s  –  annak  élfogada
 sa  ésété
n  -  proforma  sza
mla
 t
kü� ldü� nk,  mélynék  kiégyénlí
té
 sé
 t  ko� véto� én  kézdjü� k  még  a  tanü
 sí
ta
 si  élja
 ra
 st.  Aménnyibén  a
kalandpark pa
 lya
 i, akada
 lyai a hata
 lyos élo� í
ra
 sok ko� vétélmé
nyéit maradé
ktalanül kiélé
gí
tik, ü
 gy
az  élja
 ra
 s  léza
 ra
 saké
nt  kia
 llí
tjük  a  tanü
 sí
tva
nyt.  A  tanü
 sí
ta
 si  élja
 ra
 s  léza
 ra
 sakor  mégkü� ldjü� k  a
Mégréndélo� ré
 szé
 révé
gsza
mla
nkat.

Va
 rdai Attila Oszta
 lyvézéto�
EF pí
to� ipari Szolga
 ltata
 sok Oszta
 ly
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9. sz. melléklet - A hazai kalandparkok egyes szereplői, feladatuk, 
hatáskörük             
                                          
 

Véleményünk szerint a jelenleg 
kikristályosodni látszó, általunk 
alábbiakban vázolt rendszer egy 
működőképes, szakmailag 
megalapozott és átlátható, ezek 
mellett megvalósítható keretet adna a hazai kalandparkok működésének.  
Jogos elvárás mindenekelőtt az üzemeltetők részéről.  
 

Nézzük át felülről lefele a rendszert, mely kisebb átalakítások mellett a legkönnyebb 
és kezelhetőbb megoldást jelentene a kalandparkok megfelelő működéséhez! 
Melyek azok a jogos elvárások, melyeket az egyes feleket érintve meg kell 
valósítani? 
 

Jogalkotó (Innovációs és Technológiai Minisztérium)  –  Relatíve  egyértelmű 
jogszabályi hátteret biztosított a kalandparkok működéséhez. Ehhez egy már 
korábban meglévő jogszabályt (24/2020. (VII.3.) ITM rendelet) egészített ki a 
kalandparkok, magaslati kötélpályák nevesítésével.  
 

Jogalkalmazó  hatóság  (Kormányhivatal  Fogyasztóvédelmi  Osztály) – Ellenőriz 
és következetesen (!) érvényt szerez a jogszabálynak egy szakmailag (!) is 
megfelelő  silabusz  alapján.  Vizsgálja  a  tanúsítvány  meglétét,  érvényességét,  az 
üzemeltető személyzet képzettségét, a felszerelés felülvizsgálatok, gyakorlati 
működés szabálykövető magatartását. (lásd. 6. sz. melléklet) 
 

Tanúsító  szervezet (ÉMI-TÜV  SÜD  Kft.) – A vonatkozó szabványoknak (MSZ EN 
15567-1:2015  és  MSZ  EN  15567-2:2015)  való  megfelelőségét  értékelési  eljárás 
alapján  vizsgálja  az  adott  park  esetében.  Mindegyik  tanúsító  szervezet  követelje 
meg az érvényes favizsgálatokat (élő fák, de szükség esteén faoszlopok esetében 
is), az erőtani (statikai) vizsgálatok megfelelőségét (tervezői jogosultsággal 
rendelkező  szerkezet-építőmérnök  bevonása  szükséges/  -  hatályos  EUROCODE 
szabványok alapján), alapozási tervdokumentációt (szükség esetén), érvényes 
felszerelés  felülvizsgálatok  meglétét.  Több  lépcsős  eljárásban  vizsgálja  az  adott 
pályák kialakítását - valós pályabejárás és vizsgálat alapján -, a felhasznált anyagok 
minőségét, aktuális állapotát, az adott park belső működési rendszer szabályzását, 
annak  megvalósítását.  Az  üzemeltető,  kezelő  személyzet  kioktatottságát.  Elvárás 
legyen, hogy csak azok a parkok kapjanak tanúsítványt, amelyek valóban 
megfelelnek az eljárásnak. Egyértelmű elvárási rendszert alakítson ki és 
tájékoztassa az érdekelteket. 
 

Kalandpark  kezelői  végzettséget  kiállító  szervezetek  (ÉMI-TÜV  SÜD  Kft.)  – 
Elvárás  legyen  irányukba,  hogy  egységes  rendszerben,  célzott  szakmai  oktatási 
tematika, oktatási anyag és képzést, számonkérést végző, kompetens oktató  
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(pl.  MIAOE  -  Magyar  Ipari  Alpintechnikát  Oktatók  Érdekvédelmi  Egyesülete  által 
elismert - szakmai oktató) által történt igazolást követően vegye nyilvántartásba és 
állítsa ki a megfelelő képzettséget igazoló okmányt. 
 

Kalandpark  üzemeltető  parkvezetés – Az egyéb, - szerteágazó - kötelezettségei 
mellett  szerezzen  érvényt  a  biztonsági  elvárásoknak.  Megfelelően  tartsa  karban  a 
pályákat,  felszereléseket  (!).  Szükség  esetén  időben  cserélje  az  elhasználódott 
eszközöket  (!).  Tanúsíttassa  a  parkját.  Az  elvárt  vizsgálatokat  (favizsgálat,  erőtani 
számítások,  felszerelések  időszakos  felülvizsgálata,  megfelelő  karbantartás)  valós 
módon  végeztesse  el  (!).  Ismerje  és  alkalmazza  a  belső  szabályzási  rendszerét. 
Képzett személyzetet foglalkoztasson és rendszeresen gyakoroltasson, 
ellenőriztessen, kérjen számon.  
 

Üzemeltető-, kalandpark kezelő személyzet (animátor) –  A képzésben részesült 
animátor  belső  szabályzási  rendszernek  megfelelően,  kellő  fegyelmezettséggel  és 
következetességgel, igényességgel, a tanultak alapján végezze a munkáját. 
Munkaköri  leírásának megfelelően, a  valóságban  is  végezze el  azokat  a pálya-  és 
felszerelés ellenőrzéseket, melyekkel megbízták és adminisztrálja is azokat.  
Megfelelő oktatásban részesítse a vendégeket. Ellenőrizze a vendégek 
tevékenységét és szükség esetén nyújtson segítséget, biztonságosan hajtsa végre a 
mentést.  
 

Kalandpark  építők – Kellő szakmai felkészültséggel és igényességgel végezzék a 
munkájukat. Adjanak korrekt tájékoztatást a (laikus) megrendelőnek. Megfelelő 
anyagokkal  és  minőségben  dolgozzanak.  Haladjanak  együtt  a  kor  elvárásaival, 
vegyék figyelembe a változó szabványi hátteret és a tanúsító szervezetek elvárásait. 
Megjegyzés: Természetesen az egyes elvárások nem teljeskörűen lettel 
megfogalmazva,  hiszen  ennél  lényegesen  több  és  árnyaltabb  feladata  van  minden 
szereplőnek. 
 
Képzettségi szintek: 

- Segédanimátor (Belső képzést követően, felügyelet mellett részt vesz a park 
üzemeltetésének egyes feladataiban. Vendégeket tájékoztat, felszerelés tárolásában, 
feladásában segít. Pályákon lévő vendégeket ellenőriz.) 

- Kalandpark  kezelő animátor, vezető animátor (Kalandpark kezelői végzettséggel 
rendelkezik.  A  kalandpark  üzemeltetését  teljeskörűen  ellátja.  Öltöztetés,  oktatás, 
felügyelet, mentés, pálya-, felszerelés ellenőrzés, stb.) 

- Kalandpark építő, karbantartó (Tevékenységekhez szükséges képesítésekkel, 
ismeretekkel  rendelkezik.  Szükség  esetén  OKJ  ipari  alpinista,  láncfűrész  kezelő, 
emelőgép kezelő, kalandpark kezelő, stb.) 

 
Egyéb szakemberek: 

- Favizsgáló  
- Szerkezetépítő mérnök (régiesen: építőmérnök /statikus/) 
- „Kalandpark kezelő” oktató (MIAOE által delegált és a Kalandpark kezelői 

végzettséget kiállító szervezetek által elismert személy) 
- Felszerelés felülvizsgáló (Felszerelés gyártója által meghatalmazott, kompetens 

személy) 
- Tanúsító szervezet szakemberei 
- Faápoló 
- Stb. 

-  
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10.  sz. melléklet – Üzembe helyezéshez, üzemeltetéshez kapcsolódó 
dokumentumok, engedélyek vizsgálati jegyzéke 
 

A  „Magaslati  kötélpálya”  építését,  üzembe  helyezését  követő  üzemeltetési 
tevékenység megvalósításának biztonságtechnikai dokumentációs anyagai: 

Rövidítések jelentése: KF – kivitelező feladata, ÜF – üzemeltető feladata 

Értékelés: 

M - megfelelő 

N - nem megfelelő 

NSZ - nem szükséges 

Építést megelőző engedélyezés: 

1. Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség M    N   NSZ 

2. Önkormányzat Építésügyi Hatóság M    N   NSZ 

3. Légügyi Hivatal M    N   NSZ 

4. Stb. (pl. tulajdonos beleegyezése) M    N   NSZ 

Előzetes vizsgálatok, tervezés: 

Környezeti hatástanulmány M    N   NSZ 

Pályavonal kijelöléséhez, akadályelemekhez, megfelelő kialakításhoz 
kapcsolódó kockázatértékelés, vizsgálat - KF 

M    N   NSZ 

Talajmechanikai vizsgálat M    N   NSZ 

Favizsgálói szakértői vélemény M    N   NSZ 

Szemrevételezéses favizsgálat M    N   NSZ 

Fa terheléses, húzásos vizsgálata M    N   NSZ 

Fa műszeres vizsgálatai M    N   NSZ 

Létesítmény kialakításához felhasznált anyagok, eszközök: 

Felhasznált anyagok, fém- és fa elemek gyártói nyilatkozatai, 
tanúsítványai - KF M    N   NSZ 

Sodronykötél, rögzítő bilincs tanúsítványok - KF M    N   NSZ 

Erőtani, statikai, tervezési számítások: 

Alapozási tervdokumentáció - KF M    N   NSZ 

Megfelelő teherbírást igazoló, ellenőrző számítások - KF M    N   NSZ 

Fa méret megfelelőségi, számításos vizsgálata - KF M    N   NSZ 

Szikla-, épületszerkezet erőtani, statikai vizsgálata - KF M    N   NSZ 

Alkalmazásra kerülő felszerelések, védőeszközök: 

Védőeszköz meghatározásához kapcsolódó kockázatértékelés - KF M    N   NSZ 

Méret megfelelőségi-, kompatibilitási vizsgálat - KF M    N   NSZ 

Magyar nyelvű megfelelőségi nyilatkozatok - KF M    N   NSZ 

Belső nyilvántartás - ÜF M    N   NSZ 

Használati utasítások (beszállító feladata) M    N   NSZ 
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Üzembe helyezést megelőző vizsgálatok, hivatalos műszaki dokumentumgyűjtemény: 

Villámvédelmi vizsgálat és jegyzőkönyv - KF M    N   NSZ 

Érintésvédelmi megfelelőségi mérés és jegyzőkönyv - KF M    N   NSZ 

Erőtani, statikai ellenőrző számítások -KF M    N   NSZ 

“Szabvány terheléses, csúszásos vizsgálat és jegyzőkönyv” - KF M    N   NSZ 

“Tervezői-, kivitelezői nyilatkozat” - KF M    N   NSZ 

Gyártói “Megfelelőségi nyilatkozat” - KF M    N   NSZ 

Gyártói kockázatértékelés - KF M    N   NSZ 

Szabvány megfelelőségi vizsgálat - KF M    N   NSZ 

Környezeti zaj vizsgálat - ÜF M    N   NSZ 

TÜV tanúsítvány kiadása történt már korábban - ÜF M    N   NSZ 

Üzembe helyezés elrendelésének dokumentálása - ÜF M    N   NSZ 

Üzemeltetéshez kapcsolódó dokumentumok, szabályzatok, „Kézikönyv” 

Üzemeltetési Biztonsági Szabályzat (vizsgálatok irányultságai, időközei, 
működési-, biztonsági szabályzások, személyi kompetenciák) – KF v. ÜF 

M    N   NSZ 

A pályákhoz kapcsolód „Egyéni védőeszköz belső juttatási rend” -  KF v. 
ÜF 

M    N   NSZ 

Felszerelés felülvizsgálati jegyzőkönyv (1 évnél nem régebbi, 
kompetens személy által kiadott) - ÜF 

M    N   NSZ 

Adott pályára vonatkozó „Mentési terv” - KF v. ÜF M    N   NSZ 

Üzemeltetéshez kapcsolódó kockázatértékelés - ÜF M    N   NSZ 

Üzemeltetési napló - ÜF M    N   NSZ 

Éves karbantartói műszaki bejárási jegyzőkönyv, nyilatkozat – pl. 
bilincsek nyomaték ellenőrzése - ÜF  

M    N   NSZ 

Üzemeltető személyzet oktatása, oktatási napló: 

„Magaslati kötélpálya” üzemeltetési biztonságtechnikai, munkavédelmi 
oktatási segédanyag, tematika és oktatás - KF 

M    N   NSZ 

Oktatási napló - ÜF M    N   NSZ 

„Magaslati kötélpálya kezelő, üzemeltető biztonságtechnikai” képzés M    N   NSZ 

„Kalandpark kezelő” végzettség - ÜF M    N   NSZ 

Mentési terv szerinti „mentési gyakorlat” - ÜF M    N   NSZ 

Egyéb dokumentumok: 

Munkaegészségügyi orvosi alkalmassági vizsgálat - ÜF M    N   NSZ 

Elsősegély-nyújtási végzettség igazolása - ÜF M    N   NSZ 

Üzemeltető személyzet írásban történő kijelölése - ÜF M    N   NSZ 

Parkvezető (munkahelyi vezető) írásban történő kijelölése - ÜF M    N   NSZ 
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11. sz. melléklet – MIAOE Kalandpark kezelő képzési 
szintek és Kalandpark kategória szerinti besorolása 

                  www.miaoe.hu 

Képzettségi szintek: 
 

KK0.  – 0. szintű „Kalandpark kezelő”  
KK1.  – 1. szintű „Kalandpark kezelő”  
KK2.  – 2. szintű „Kalandpark kezelő”  
KK3.  – 3. szintű „Kalandpark kezelő” 

 
Specialitások:  
 

– Óriás hinta kezelő 
– Hálómászó, rekeszépítő, mászófa kezelő            Képzési szintek egymásra épülő  
– Mászófal (felső biztosítással) kezelő                               moduláris struktúrája 
– Mobil mászófal kezelő 
– Canopy pálya kezelő 
– Mega Zipline kezelő 
– Ejtőgép kezelő                                                Megjegyzés: KK1. szinttől választható 

 
Az egyes képzési szintekhez kapcsolódó kompetenciák 
 
KK0. – 0. szintű „Kalandpark kezelő” – kötelezően elvégzendő 

 
0. kategóriájú kalandparkok animátori feladatainak ellátására alkalmas kezelő személy. 
Kollektív műszaki védelemmel (pl. védőháló) ellátott pályák, hidak, valamint leesés elleni 
védőeszközt nem igénylő pályák üzemeltetésére alkalmas. 
Aki ismeri és alkalmazza a jogszabályi és belső szabályzási rendszert.  
El tudja látni a napi szintű (rutin) ellenőrzési kötelezettségeket. 
Képes  a  vendégek  fogadására,  tájékoztatására,  a  helyi  szabályok  ismertetésére,  a 
vendégek kisérésére, felügyeletére. Szükség esetén segítséget tud hívni.  
Képzési idő: 2 óra 
 

KK1. – 1. szintű „Kalandpark kezelő” – kötelezően elvégzendő 
 
1. kategóriájú kalandparkok animátori és mentési feladataok ellátására alkalmas kezelő 
személy. 
Pl. gyerekpályák, földszintről megvalósítható mentések biztonságos elvégzésére 
alkalmas. 
Aki ismeri és alkalmazza a jogszabályi és belső szabályzási rendszert.  
El tudja látni a napi szintű (rutin) ellenőrzési kötelezettségeket. 
Képes a vendégek fogadására, tájékoztatására, a helyi szabályok ismertetésére, 
felszerelések kiadására, „beöltöztetésre”, a vendégek kioktatására és kisérésére, 
felügyeletére. Szükség esetén segítséget tud hívni. 
Képzési idő: 4 óra 

 
Megjegyzés: 2-es kategóriájú kalandparkokban „Kalandpark kezelő segéd”, 
„segédanimátori” feladatokat láthat el. 
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KK2. – 2. szintű „Kalandpark kezelő”  
 

1. és 2. kategóriájú kalandparkok animátori és mentési feladatainak ellátására alkalmas 
kezelő személy. 
Aki az 1. szintű kalandpark kezelői ismereteken túl, önállóan végre tud hajtani pályáról 
történő mentéseket „egyszerű” kötéltechnikai mentési rendszerek alkalmazásával. Alap 
szintű védőeszköz vizsgálatát végre tudja hajtani. 
Képzési idő: 8 óra 

 
KK3.  – 3. szintű „Kalandpark kezelő” 
 

– választhatóan elvégezhető, plusz mentési ismereteket adó képzési forma 
1. és 2. kategóriájú kalandparkok animátori és mentési feladatainak ellátására alkalmas 
kezelő személy. 
Aki a 1. és 2.-es szintű kalandpark kezelői ismereteken túl, önállóan végre tud hajtani 
pályáról történő mentéseket, „összetett” kötéltechnikai mentési rendszerek 
alkalmazásával is. Alap szintű karbantartási feladatok elvégzésének oktatása.                                                 
Képzési idő: 16 óra 

 
 „Kalandpark speciális létesítmény-elem kezelő”: 
Az adott, nevesített létesítmény-elem biztonságos kezelésének elsajátításához kapcsolódó 
képzési forma: 
 

§ „Óriáshinta kezelő” - Képzési idő: 4 óra 

§ „Hálómászó-, rekeszépítő-, mászófa kezelő” - felső biztosítás használatával - Képzési 

idő: 4 óra 

§ „Mászófal kezelő” - felső biztosítási technika alkalmazásával - Képzési idő: 4 óra 

§ „Mobil mászófal kezelő” - felső biztosítási technika alkalmazásával - Képzési idő: 4 óra 

§ „Canopy pálya kezelő” - Képzési idő: 8 óra 

§ „Mega Zipline kezelő” - Képzési idő: 8 óra 

§ „Ejtőgép kezelő” - Képzési idő: 4 óra 

 
Kalandpark besorolás (Kategória) 
 

1. Kategóriájú kalandpark  
Olyan kalandpark, mely kockázatértékelés alapján a 1. kategóriába sorolandó.  
Pályamagasság  max.  2  m  járószint  vagy  az  alatti.  Az  esetleges  mentések  földről, 
kötéltechnikai mentőeszközök alkalmazása nélkül is megvalósíthatóak.  
„Kalandpark kezelő tevékenységet”  minimum  KK1.  –  1.  szintű „Kalandpark 
kezelő” végzettségű személy végezhet. 
„Kalandpark kezelő segéd” tevékenységet minimum KK1. – 1. szintű 
„Kalandpark kezelő” végezhet 
 

2. Kategóriájú kalandpark 
Olyan kalandpark, mely kockázatértékelés alapján az 2-es kategóriába sorolandó.  
Pályamagasság meghaladja a 2 m-es járószintet. Az esetleges mentések „egyszerű” 
és „összetett” kötéltechnikai mentőrendszerek alkalmazásával megvalósíthatóak.  
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„Kalandpark kezelő tevékenységet” minimum KK2. – 2. szintű 
„Kalandpark kezelő” végzettségű személy végezhet. 
 
„Kalandpark kezelő segéd” tevékenységet minimum KK1. – 1. szintű 
„Kalandpark kezelő” végezhet 

Kalandpark speciális létesítményi elem, megnevezése, besorolása szerint: 
 

- Óriáshinta, Hálómászó-, rekeszépítő-, mászófa, - Mászófal kezelő (felső biztosítás 
alkalmazásával), - Mobil mászófal, - Canopy pálya, - Mega Zipline. - Ejtőgép 

Definíciók, meghatározások: 
 
Kalandpark üzemeltető, üzemeltetés:  
 
Aki magaslati kötélpályával, kalandparkkal üzletszerű tevékenységet folytat, és annak 
folyamatos felügyeletét biztosítja; 
 
„Kalandpark kezelő”: 
Adott kategóriába sorolt kalandpark operatív üzemeltetésébenrészt vevő „Kalandpark 
kezelő” (Animátor) személy 
KK0., KK1., KK2. vagy KK3.-as szintű „Kalandpark kezelő”-i képzettségű személy  
– olyan, kalandpark biztonságos, operatív üzemeltetésében részt vevő személy, aki képes a 
vendégek fogadására, tájékoztatására, a helyi szabályok ismertetésére, felszerelések 
kiadására, „beöltöztetésre”, a vendégek kioktatására és kisérésére, felügyeletére. Szükség 
esetén  segítséget tud  nyújtani az  esetleges  mentéseknél  „egyszerű”  vagy akár  „összetett” 
kötéltechnikai  mentőrendszerek  alkalmazásával. Alkalmas  rutinszintű  pályaellenőrzések és 
karbantartások elvégzésére. 
 
„Kalandpark kezelő segéd”: 
minimum KK1. – 1. szintű „Kalandpark kezelő” (Segédanimátor) személy 
– olyan, kalandpark biztonságos, operatív üzemeltetésében részt vevő személy, aki képes a 
vendégek fogadására, tájékoztatására, a helyi szabályok ismertetésére, felszerelések 
kiadására, „beöltöztetésre”, a vendégek kioktatására és kisérésére, felügyeletére. Szükség 
esetén segítséget tud hívni.  
 
„Kalandpark speciális létesítményi elem”  
Egy adott, nevesített létesítményi rész (pályaszakasz, vagy akadályelem), mely nem 
(feltétlen)  képezi  közvetlen  részét  magaslati  kötélpályának,  de  kialakítása,  üzemeltetése 
miatt kalandparki elemként kezelendő. 
 
„Egyszerű” kötéltechnikai mentési rendszer  
- „Létrás mentés”, „Leeresztéses-”, egyszerű „Ellensúlyos”, egyszerű „Kiemeléses”, menési 
rendszerek alkalmazása. 
 
„Összetett” kötéltechnikai mentési rendszer  
– összetett „Ellensúlyos”, „Kiemeléses”, összetett kötéltechnikai menési rendszerek 
alkalmazása. 
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12. sz. melléklet – Baleseti jegyzőkönyv (Minta)    
    Sorszám: ........................... 

Baleseti napló 
A sérült neve: ................................................................................................................ 

Születési helye: .............................................. Időpontja: ............................................. 

Anyja neve: ................................................................................................................... 

Sérülés időpontja: .........................................................................................................     

Helyszíne: ..................................................... Pálya megnevezése: ............................. 

Sérülés jellege: ............................................................................................................. 

Baleseti sérülés módja, az esemény leírása, körülményei: .......................................... 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

Sérült ellátására tett intézkedés: ................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 
 

A sérült folytatta-e tevékenységét:*             igen   vagy   nem 

 

Tanú neve: ................................................. Elérhetősége: .......................................... 

 

Tanú neve: ................................................. Elérhetősége: .......................................... 

 

Bejegyzést végző neve: ............................ 
 
Munkaköre: ...............................................  

...............................................................  

aláírás 

Dátum: ....................................................  

* Megfelelő rész aláhúzandó 
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13. sz. melléklet – Kalandpark kezelő munkaköri leírása (Minta) 
 
Munkáltató cég megnevezése:  
 
Székhely, telephely címe:  
 
Munkavállaló neve:  
 
Beosztása: Kalandpálya („magaslati kötélpálya”) üzemeltető animátor 
 
A munkavégzés helye:   
 

1. Munkakör megnevezése:  Pályaanimátor 
 

2. Szervezeti egység:    
 

3. Munkáltató jogkört gyakorló:  
 

4. Közvetlen vezető munkaköre:  
 

5. Közvetlen alárendelt munkakörök:  
 

6. Helyettesítés: azonos beosztású dolgozók szükség szerinti helyettesítése 
 

7. Szakmai feladatok:   

- Meghatározott időpontban munkavégzésre alkalmas állapotban munkába állás. 

- Üzemeltetési  Biztonsági  Szabályzatnak  megfelelő  pálya-,  felszerelés  ellenőrzés 

(Napi-, heti-, Rendkívüli ellenőrzések), azok dokumentálása (Üzemeltetési napló) 

- A „Magaslati kötélpálya” üzemeltető biztonságtechnikai, munkavédelmi” 

oktatáson tanultak szakmai ismeretek megtartása 

- Napi program szerinti munkavégzés 

- Üzemeltetési Biztonsági Szabályzatnak megfelelő utasítások betartása, 

betartatása 

- A pályák, felszerelések tőle elvárható karbantartása, tisztítása, tárolása, szükség 

esetén a pályaszakasz lezárása 

- Hibák,  szabálytalanságok  felszereléshibák,  pályahibák  veszélyes  körülmények, 

rendellenességek jelentési kötelezettsége 

- A vendégek tájékoztatása, eligazítása 

- A  vendégek  felszerelésekkel  történő  ellátása,  „Felelőség  vállalási  nyilatkozat” 

kitöltetése, beöltöztetése 

- A vendégek betanítása, a gyakorló pályán történő feladatok végre hajtatása 

- A nem megfelelő személyek (befolyásoltság, nem megfelelő ruházat, veszélyes 

viselkedés) kiszűrése, a parkból való kizárása 

- A  „Pályaszabályzat”  betartásának  megkövetelése,  betartatás,  szükség  szerinti 

intézkedések végrehajtása 
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- A vendégek tőle elvárható módon történő felügyelete 

- Szükség esetén segítségnyújtás, segítséghívás 

- Mentési feladat esetén annak a  „Mentési  szabályzat” alapján történő  szabályos 

végrehatása (A mentendő személy folyamatos biztosítása, leesés elleni védelem 

gyakorlati megvalósítása) 

- Szükség esetén elsősegélynyújtás, mentő hívása 

- Megfelelő kulturált, segítőkész viselkedés a vendégekkel, együttműködő 

munkavégzés a kollégákkal 

- Zárást  követően  a  pályák  ellenőrzése  (nem  maradt-e  vendég  a  pályákon?),  a 

felszerelések, egyéb berendezések elzárása 

 
8. Irányítási feladatok:  felettese megbízása esetén a mellé beosztott dolgozók 

irányítása 
 

9. A munkakört betöltő felelőssége, jogköre:  
 

Felel:  
 

 Jogköre: 
 

10. A munkakör betöltésének feltételei: „Erdei magaslati kötélpálya üzemeltető 
biztonságtechnikai” végzettség 

 
11. Előrelépési lehetőség:  

 
A jelen munkaköri leírásban nem szabályozott kérdésekben a cég Szervezeti és Működési 
Szabályzata, valamint a betöltött munkakörre érvényes törvényi előírások az irányadók. 
 
 
 
 
 
 
 
        ……………………………….. 
         munkáltató 
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14. sz. melléklet – Menekülési terv (Minta)                                                     
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15.  sz. melléklet – Szemelvények a „KALANDPARKOK”, „Magaslati 
kötélpályák” karbantartásához/ üzemeltetéséhez 
 

Szemelvények a „KALANDPARKOK”, „Magaslati kötélpályák” 
üzemben tartási állapotának kialakításához, karbantartáshoz, 

üzemeltetéséhez 
AJÁNLÁS! 

 
Tisztelt Kalandpark Üzemeltetők, Kezelők, Karbantartók! 
 
A teljesség igénye nélkül, de szeretnénk felhívni tisztelt figyelmüket pár, a karbantartást és 
tanúsítási eljárást is érintő általános, szerelvényezési, valamint egyéb feladatra, a megfelelő 
állapot kialakítására, szinten tartására. 
Szeretnénk hinni, hogy ezen információk elérik valós céljukat! Nem akadékoskodásnak, sem 
kerékkötésnek szánjuk. Csupán közös ügyként, hogy a következő szezon minél 
zökkenőmentesen tudjon elindulni, lefolyni. 
 
Figyelem!  
Az  üzemeltető  felelőssége  egyebek  mellett  a  mindenkori  biztonságos  pályaállapot 
fenntartása  is!  Önmagában  az  a  tény,  hogy  egy  kalandpark  rendelkezik  érvényes 
tanúsítvánnyal,  nem  mentesíti  az  üzemeltetőt,  feladatainak  teljesítése  alól.  Ennek 
fontos része kellene legyen, hogy rendelkezzen az elvárásokat tartalmazó 
szabvánnyal  és  ismerje  az  abban  foglaltakat.  Tapasztalati  tény,  hogy  ez  a  legtöbb 
esetben még a kivitelezők részéről sem teljesül, holott a vonatkozó szabvány második 
kötete  (MSZ EN 15567-2)  részletesen  ismerteti  a  szükséges  üzemeltetési  feladatokat 
is. 
 
Feladatok, elvárások 
 

1. Az üzemeltetőnek szükséges ellenőrzési feladatai: 
Szezonkezdés előtt ajánlott leellenőrizni az alábbi dokumentumokat! 
 

a. Mikor fog lejárni a kalandpark tanúsítványa? 
b. Mikorra kell ütemezni a következő favizsgálatot? A félreértések elkerülése végett 

egyértelműsítenénk,  hogy  ez  nem  jelenti  feltétlenül  a  műszeres  favizsgálatot. 
Éves favizsgálat a szabvány alapján kötelező, de a műszeres kiegészítő 
vizsgálatok  mélységét  és  periódus  idejét  a  favizsgáló  határozza  meg  (azt  a 
kiállított  jegyzőkönyvben  rögzíti).  Favizsgálatra  faoszlopok  esetén  is  szükség 
lehet (különösen, ha a mesterséges fatermék minősége nem kellően igazolt). 

c. Felszerelés felülvizsgálat és jegyzőkönyv megléte (ezt min. évente, arra jogosult 
– a gyártó, vagy annak képviselője által kioktatott - személy végezheti el) 

d. Szükséges esetleg újabb felszerelések beszerzése? Ezt időben érdemes 
átgondolni, mert a tavaszi dömping idején a hazai forgalmazók nem biztos, hogy 
hirtelen megfelelő mennyiségű felszerelést fognak tudni időben leszállítani. 

e. A  pályák  elfogadott  –  új  szabványoknak  megfelelő  –  erőtani  számításokkal 
rendelkeznek? Amennyiben az utóbbi pár évben azt a tanúsító szervezet 
megvizsgálta  és  rendben  találta, úgy ezzel  már nincsen  különösebb gondja  az 
üzemeltetőnek. Új  pálya, pályarész  építése (vagy korábbi részek átépítése) 
esetén, azonban azokra is el kell végeztetni az ellenőrző számításokat! 

f. A foglalkoztatni tervezett személyzet rendelkezik megfelelő kezelői 
végzettséggel? 
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g. Az éves karbantartás mikor esedékes és arról ki állít ki nyilatkozatot, 
jegyzőkönyvet? 

 

Jelen összeállítsunk elsődlegesen az éves karbantartásokhoz, pályaellenőrzésekhez 
kapcsolódik. 
 

2. Pálya szerelvényeinek állapota, szerelési elvárások: 
 

2.1. Biztosító sodronykötelek rögzítése, szerelési megoldásai: 
 

2.1.1. Kötélvégek bilicsekkel történő rögzítése 
 
Visszatérő  kérdés,  hogy  valójában  hány  darab  bilincssel,  milyen  irányból  és  távolsággal 
szükséges rögzíteni a sodronyköteleket. Ismét az egyértelműség kedvéért. 
Sodronykötelek  esetében  a  szabvány  (MSZ  EN  13411-5)  10-12  mm  átmérőjű  kötélvégek 
rögzítésére 4 db szorító bilincset határoz meg. Ettől a darab számtól esetenként (indokolható 
esetekben) el lehet térni.  
 

- Amennyiben  a  sodronykötél  fán,  faoszlopon  egyszer  van  átvezetve,  úgy  4  db  szorító 
bilincs szükséges. 
 

- Amennyiben a sodronykötelek feszesek és pl. nagy távolságú csúszáshoz 
vannak  kiépítve,  min.  4  db  szorító  bilincs  szükséges.  Ebben  az  esetben  is 
ajánlott lehet a drótkötelet többször átvezetni (a kötélsúrlódás jelentősen 
csökkenti a rögzítésre ható erőt). Ilyenkor érdemes lehet a kötélvégek 
kialakításánál (főleg csúszásoknál, kötélhidaknál) plusz rögzítő bilincs 
felhelyezése  is  olyan  módon,  hogy  az  utolsó  kötélszakasz  lazább  maradjon. 
Ezzel az u.n. „egérfarkas” megoldás megkönnyíti a pályaellenőrzést, mivel annak 
esetleges megcsúszása könnyen észrevehetővé válik vizsgálat alkalmával. 
 

- Abban az esetben, ha a sodronykötél a fán, oszlopon kétszer van átvezetve (ez erőtani 
szempontból  előnyös,  viszont  élő  fák  esetében  gond  lehet  a  növények  fejlődése, 
méretváltozása miatt), úgy elégséges lehet a 3 db szorító bilincs alkalmazása. Ebben az 
esetben készülni kell a kötél gyakori utánállítására/lazítására az élőfa védelme 
érdekében. 
A kötélvezetéseknél szerencsés azokat úgy szerelni, hogy azok még tovább fussanak 
és  további  rögzítések  legyenek  rajtuk.  Ilyenkor  jó  megoldás  lehet  azt  tovább  vezetve, 
abból a kötélszakaszból kialakítani az átvezető biztosító kötelet. 
 

- Amennyiben  a  sodronykötelet  platformnál  átvezető  biztosítókötélként  alkalmazzák  (az 
csak  a  platformon  való  áthaladás  biztosítását  szolgálja),  úgy  elégséges  lehet  a  3  db 
szorító bilincs alkalmazása is. 
 

Korábban szakmai viták folytak arról, hogy miért nem elég átvezető biztosító kötélvég 
rögzítéséhez 2  db szorító bilincs? A várható  terhelés szempontjából (kizárólag a 
platfomok biztosítókötelei esetén) valószínűleg elégséges 
lenne, viszont a változó (nem minősített) minőségű 
bilincsek (anyaghibák és az általánosan gyenge minőség 
miatt) el tudnak törni, mely probléma nem biztos, hogy egy 
szokásos  pályavizsgálatnál  kiderül. Ezek  alapján 2  db 
rögzítő bilincs abban az esetben lehet elégséges az 
átvezetéseknél, amenniyben azok minősége megfelelő 
módon igazolható.                        Törött szorító bilincs 
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Három 
bilincsnél 
kevesebb 
alkalmazása 
rögzítésre, 
pályaelemek 
esetében lehet elégséges. A biztosítási lánc elemeinek 
rögzítéséhez (jelzett kivételtől eltekintve) nem. A 

tervezett karbantartások során akár utólag is érdemes lehet (legalább a biztosító kötélnél) 
minősített bilincsekre történő átszerelés. 
Ezt nem csak erőtani okokból, de – jobb felületkezelése miatt – a rozsdásodás elkerülése 
miatt is érdemes lehet cserélni. A sok bilincs felszerelése – annak hossza miatt - esetenként 
probléma  lehet  a  vendég  biztosító-kötélre  történő  felcsatolása  szempontjából.  Így  ajánlott 
lehet a platform pozíciójának állítása, bővítése, vagy pl. átvezető biztosítókötél ehhez történő 
kialakítása. 
A rozsdás bilincseket és sodronyköteleket le kell cserélni. Sok esetben csupán a bilincsek 
csavar  anyai  korrodálódnak.  Ez  a  szerelésnél  alkalmazott  csavarbehajtók  ütődése  miatt 
szokott előfordulni, mivel az (jellemzően a gyenge minőségű korrózióvédelem esetén) leveri 
a felületkezelést a csavarok felületéről. 
Fontos megjegyezni, hogy a kötélvég-
kialakításokra  vonatkozó  szabványok  az  U-alakú 
bilincsek esetén megadják a bilincsek 
csavarjainak meghúzási nyomatékát is. 
Javasoljuk, hogy a nyomatékra húzást 
jegyzőkönyvezzék,  hogy  a  szakszerű  beépítés  ezen  a 
téren is igazolható legyen. 
 

Csavarok meghúzási nyomatékának ellenőrzése: 
• Az összeszereléskor, az első használatba 

vétel előtt 
• 3 órával az első használatba vétel után 
• 1 nappal az első használatba vétel után 
• 1 héttel az első használatba vétel után 
• 1 hónappal az első használatba vétel után 
• 6 hónappal az első használatba vétel után 
• majd 6 havonta rendszeresen 

A megadott időintervallumok tájékoztató jellegűek, az ellenőrzések gyakoriságát az 
igénybevételhez kell igazítani! 
 

Legalább az éves felülvizsgálat során szintén át kell nézni a nyomatékokat min. a csavarok 
10%-nál. A nyomatékellenőrzést követően ajánlott színes csíkkal jelölni a csavarok 
pozícióját, mely ezt követően szemmel is könnyen észre vehető, ha a csavarok elfordultak, 
meglazultak. 
Az egyes években festett jelölések eltérő színükkel is segíthetik a vizsgálatokat.  
 

Az  alábbiakban  megadnánk  a  szabvány  által  meghatározott  egyes  szerelési  elvárásokat 
(kötélvég ill., két párhuzamos kötélvég csatlakoztatása esetén), a bilincsek száma, 
elhelyezése és azok egymástól viszonyított távolság függvényében. 
 
 
 
 
 
 
 

(két párhuzamos kötélvég összekapcsolásánál esetenként a 3-3, vagy esetleg - nem 
biztosítás során - 2-2 db bilincs is elégséges lehet) 

Kötélátmérő 
(mm) 

Meghúzási 
nyomaték  

A rögzítő 
bilincsek 
száma 

10 mm Æ 9,0 Nm 4 db 

12 mm Æ 20 Nm 4 db 

MSZ EN 13411-5:2003+A1 j. 
szabvány 

A2. táblázata alapján a meghúzási 
nyomatékok  és  a  szorítókengyelek 
száma 

 



Kalandpark kezelő, üzemeltető személyzet biztonságtechnikai ismeretei 
 

 165 ©Gaál Péter 

MSZ EN 13411-5:2003+A1 Acélsodronykötél-végek. Biztonság 5. rész: U alakú szorítókengyel 
sodronykötélhez jelzetű szabvány 11-12 mm Æ sodronykötél esetén 

 

 
 

 
 

a) a drótkötél bilincsek helyes és a helytelen                     b) dupla-hurok összekapcsolás 
elhelyezése két párhuzamosan futó drótkötélvég  
összekapcsolásánál 

MSZ EN 15567-1:2015 Sport- és szabadidős létesítmények Kötélpályák. 1. rész: Szerkezeti és 
biztonsági követelmények 3. ábrája szerinti Drótkötél bilincsek elhelyezése 

 

Megjegyzés: Az ábrák annyiban nem teljesen helyesek, hogy a hivatkozott bilincsszám nem 
egyezik vele. 

 
A szabvány ábrájával összevetve ez a szerelési mód 
nyilvánvalóan nem elégíti ki az elvárásokat. 
 
További probléma, hogy a bal szélső bilincs egészen a 
kötélvégre és zsugorcsöves részre került. 

 
 

2.1.2. Kötélvégződések bilicsekkel történő rögzítése 
 
A  fákon,  oszlopokon  átvezetett  sodronykötelek  vissza  rögzítésénél  –  függetlenül,  hogy 
hányszor  lett  áttekerve  -  kiemelt  szempont,  hogy  a  rögzítéseknél  60o-os  szögnél  nagyobb 
érték ne legyen! A nagyobb kötélszög járulékos feszültségeket okoz és szélsőséges esetben 
a kötél megtöréséhez (az elemi szálak károsodásához) vezet. A kötélszög pusztán a kötél 
feszességének  változásából,  döntően  az  élő  fa  növekedéséből  adódóan  is  változhat.  (Az 
ehhez kapcsolódó erőhatásokat lásd az 2.1.4. pontnál!) Különösen fiatal, gyorsan fejlődő 
faállomány esetén a kötél rendszeres utána állítására kell készülni.  
 

Itt értékelésünk az alábbi:  
 

Drótkötél végződés által bezárt szög nagyságához
kapcsolódó értékelés és teendő intézkedések

Rögzítésnél
bezárt szög Értékelés, teendőintézkedések

Kockázati
besorolás

a -< 60o
Megfelelő

– a műszaki állapot nem kezelendő kockázatnak -------

a -60-90o
Rövid távon még elfogadható

– az állapot kijavítására intézkedni kell. 3

a -90-120o
Már rövid távon sem elfogadható

– azonnal javítani szükséges! 4

a -120o<

Nem elfogadható
– erőtani szempontból, de a fára gyakorolt élettani 

hatások miatt is, már különösen veszélyes,  
– azt azonnal javítani szükséges!!! 

5!!!
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Kb.  120o -os  szöget  zár  be  a  drótkötél  végződés               Kb.  150o -os  (!!!)  szöget zár  be  a  drótkötél 
végződés 
 
Ilyen problémából adódóan már volt bilincstörés és drótkötél szakadás is.  
 
A sodronykötélvégeket megfelelően kell rögzíteni. 
Sokszor visszatérő probléma, hogy azok csupán vissza 
vannak bújtatva, esetenként kábelkötegelővel rögzítve. 
Így azonban fennáll a véletlen akasztás lehetősége és 
látható az ennek veszélyéből származó kockázat.  

 
 
 
        
       A pályák kialakításánál, szerelésénél a véletlen   
       akasztás lehetőségét is figyelembe kell venni. 
 
 
 

  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erőtani szempontból nem méretezhető                            Egy bilinccsel történő kötélvég rögzítés 
   pontokat nem lehet biztosítási láncként                       még átvezető biztosításnál sem alkalmazható! 
alkalmazni. Pl. háló nem alkalmazható erre 
 

2.1.3. Biztosító kötél magassága (eséstényező, szükséges eséstér) 
 
A kalandparkok egyik legkardinálisabb biztonságtechnikai 
kérdése az eséstényező és a szükséges eséstér. 
 
Eséstényező:  
 
A felszerelés gyártók legfeljebb 1-es eséstényezőjű esést 
engednek  meg  a  felhasználó  esetében.  Ez  a  gyakorlatban  azt 
jelenti, hogy a vendég derék magasságánál nem kerülhet lejjebb 
a biztosító karabiner rögzítése. 
Az  IAPA  (Nemzetközi  Kalandpark  Szövetség)  ezt  az  értéket 
max. 50 cm-es megengedett esésként állapítja meg. 
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!

 

 
Hibás biztosítókötél magasságnál sok esetben térd, vagy akár boka magasságba kerül a biztosító 

karabiner. Ez 1,5-1,8-es eséstényezőt jelenthet 
 

Minél  lejjebb  van  a  derékmagassághoz  képest  a  bekötési  pont,  annál  nagyobb  eséllyel 
következhet be gerincsérülés! 
 

Szükséges eséstér 
 
Egészen egyszerűen ez a gyakorlatban úgy értelmezendő, hogy a felhasználó biztosításába 
bele esve ne eshessen földig, sem valami veszélyes tárgyra, elemre rá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.4. Sodronykötelek állapota 
 
A sodronykötél feszességénél figyelembe kell venni  az  ébredő  erőhatásokat,  mely  főleg  a  rögzítési 
pontok,  így  a  fák  és  oszlopok  szempontjából  is  nagyon  fontos!  Ezért  csak  és  annyira  legyen 
megfeszítve, amennyire szükséges és a pálya jól működjön. A feszítést még inkább mérlegelni kell 
nagy  távolságú  csúszó  pályaszakaszoknál!  Ezekkel  a  fizikai  tényezőkkel  kell  számolni  a  drótkötél 
végződések által bezárt szög nagyságánál is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ennél a gyerek pályánál az esetlegesen leeső gyermek földig fog esni.  
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Kötélszárak által bezárt szög függvényében változó ébredő erők 
 
 

A sodronykötelek minőségében is nagy 
különbségek tapasztalhatóak. Így vannak kötelek 
melyek jól bírják a környezeti hatásokat, míg mások 
feltűnően hamar elkezdenek rozsdásodni. Itt az 
adott területre jellemző környezeti hatásoknak 
egyértelműen van szerepe, de az idő előtti korróziós 
károsodások jellemzően a nem megfelelő 
minőségre (a szakszerűtlen korrózióvédelmi 
bevonatkora) vezethető vissza.  
 
 

Bizonyos esetekben, főleg az odafigyelés 
hiánya esetén (pl. csiga csapódása) a 
sodronykötelek szálai is el tudnak törni.  
 
 

Durva szálszakadásokat, töréseket  
okozott a csapódó csiga 

 
 
Ha kritikus alkalmazásnál műanyag 
bevonatú drótkötél kerül felhasználásra, 
akkor annak horganyzott vagy rozsdamentes 
anyagból kell készülnie, és megfelelő 
felügyeleti eljárás alkalmazandó, ami 
figyelembe veszi a vizuális ellenőrzés 
nehézségeit.  
 
Kedvezőtlen esetben a műanyag 
bevonatban összegyűlik a nedvesség és 
nagy  mértékben  fokozhatja  a  sodronykötél 
rozsdásodását, miközben azt nem lehet 
ellenőrizni, milyen a burkolat alatti drótkötél szakasz.  
 
 
 
 

A slagba húzott drótkötél állapotát nem lehet 
megfelelően ellenőrizni, miközben az akár 

veszélyes mértékben is korrodálódhat! 
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A platformtartó rudak és már a 
deszkázat is „bele nőtt az élő fába 

A fa növekedése közben eltörte a 
platformtartó fát 

2.2. Élő fák, fa oszlopok 
 

Élő fákra telepített kalandparkoknál legáltalánosabban és rendszeresen visszatérő probléma 
a fák növekedéséből adódó benövések, szétfeszítések problémái. 
Ahol  ezzel  nem  foglalkoznak,  akár  pár  év 
alatt is használhatatlanná válnak a pályák. Itt 
nagy különbség mutatkozik 
természetszerűleg az egyes fafajták 
sajátosságaiból adódóan. 
 
Több fafaj érzékeny az ilyen jellegű 
hatásokra,  melyeket  szabályosan  megfojt  a 
benövés.  Számos  fa  száradt  már  ki  ilyen 
hatások következtében. 
 
Faoszlopok esetén az oszlop alsó részének 
(befogási  zóna)  védelme  kiemelten  fontos. 
Az  igénybevételek  itt  a  legnagyobbak  és a  csapadék  is  jellemzően  itt gyűlik össze  (ezt  a 
részt áztatja).  
Több parkban alkalmaztak koncepcionálisan hibás alapozási technológiát, ahol az alsó zóna 
vagy közvetlenül a talajjal érintkezett, vagy egyéb módon gátolták a fa szellőzését. Javasolt 
az alsó részt úgy kialakítani, hogy onnan a csapadék elfolyhasson, illetve, hogy a fa gyors 
száradása biztosított legyen. Az üzemeltetési körülményekkel is minél inkább biztosítani kell 
az  áztató  hatások  elkerülését-  több  esetben  a  faoszlopok  körüli  gyepet  rendszeresen 
öntözik, ezzel fokozzák a fa kitettségét és előidézik idő előtti korhadását. 
A fák kezelése szintén kiemelten fontos, sok esetben elhanyagolodik a rovarkár és 
gombásodás elleni védelem. 
 

                  

2.3. Platformok, “pódiumok”, „podeszek” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

                           2016’                                   2017’                                 2018’ 

Karbantartás mellőzése miatt a fa körbe 
nőtte a sodronykötél 
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Jó megoldás a platform szélére felszerelt 
védőszivacsra 

Az  „élő  fákra” telepített  kalandparkoknál  szinte mindenütt  nagy  problémák  adódnak  abból, 
hogy jelentős karbantartási idő, költség, vagy egyszerűen figyelmetlenség miatt nem állítják 
a  fa  növekedésével  együtt  a  platformok  rögzítéseit.  Ez  nem  csak  azért  komoly  probléma 
mert  a  platformok  idővel  tönkre  mennek,  hanem  mert  a  fa  egészségi  állapotát  súlyosan 
befolyásolják. Akárcsak a sodronykötél rögzítések, úgy a platformok is szabályosan 
megfojthatják  a  fákat,  mivel  megakadályozzák  a  tápanyagok  szállítószövetekben  történő 
megfelelő áramlását. 
 

Tipikus  problémának  mondható,  hogy  a  lehulló  faleveleket  nem  szokták  rendszeresen 
eltávolítani  a  platformdeszkázatról,  így  a  nedvesség  is  hosszú  ideig  megmarad,  ami  a 
faanyag gyors elkorhadásához vezet. 

 
 

3. Egyéb biztonsági berendezések 
 

3.1. Ütéstompító szivacsok 
 

Jellemzően  csúszások  végéhez,  esetenként 
azok elejéhez is szükséges megfelelő 
ütéstompító megoldások alkalmazása. Ennek 
legegyszerűbb és legtöbb esetben jól 
használható segédeszköze a védőszivacs. 
Azonban  ezek  részben  kialakításuk,  máskor 
azok  elöregedése, elhasználódása  miatt egy 
idő  után  alkalmatlanokká  válnak  funkciójuk 
betöltésére.  
Gyakran az elégtelen rögzítés, vagy egyszerűen a felhasználó érkezéséből adódóan 
elfordulnak és (döntően a napi ellenőrzés elmaradása miatt) nem állnak megfelelő 
pozícióban.                                 
 

Sokszor a  platformok  szélére  is  szükség  van  ilyen  védelmi  megoldásra. Erre sok  esetben 
nem  fordítanak  elég  figyelmet,  pedig  már  számos  sérülés,  baleset  következett  be  ezek 
hiánya, nem megfelelő alkalmazása miatt.   
 

A szivacsokat érdemesebb eleve úgy gyártattni, 
hogy a szélén gumikötéllel rögzíteni lehessen.                 
Ajánlott  lehet  a  fára  rögzített  szivacsok,  ponyvák 
időnkénti  eltávolìtása  és  mögötte  a  fa  törzsének 
tisztítása (szárazon, drótkefével) a kártevők, 
gombák nagy számú megtelepedését megelőzendő. 

 
 
 

 
A fára rögzített szivacsok, ponyvák időnkénti 
eltávolítása és mögötte a fa törzsének tisztítása 
(szárazon, drótkefével) szükséges a kártevők, gombák 
nagy számú megtelepedését megelőzendő.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Kevésbé jó” megoldás, mivel  
a szivacs le van szorítva 

A szivacs mögötti részen a fa 
súlyosan károsodott 
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Az ajtóvisszahúzó gumi 
elérett, elszakadt 

2,5-3 m magasságban hiányos a 
védőkorlát 

3.2. Védőkorlátok, védőajtók 
 

Gyerek pályák esetben már 1 m-től, felnőtt 
akadályoknál (körülményektől függően) 1-2 m 
magasság fölött védőkorlátot indokolt kialakítani, 
amennyiben nincsen egyéni védelemre való 
alkalmas megoldás. A védőkorlátnak 1 m magasnak 
és  legalább  2  sorosnak  (0,5  m  osztásközűnek)  kell 
lennie.  A  mászhatóság  elkerülése  miatt  függőleges 
pallózás ajánlott. Gyerekpályáknál kifejezetten „nem-
mászható” korlátokat kell kialakítani.  
 
 
 

Ahol  védőajtó  van  alkalmazva,  ott  annak  befele  kell  nyílnia  és 
magától vissza kell tudnia záródnia. 
 
4. Védőfelszerelések 
 

Kalandparkok  biztosító  felszereléseinél  kiemelt  szempont,  hogy 
azok  tanúsítvánnyal  rendelkezzenek.  Ezen  túlmenően  az  adott 
magaslati  kötélpálya  biztosítási  rendszerével  is  kompatibilisnek 
kell  lennie.  Jellemzően  tapasztalható,  hogy  még  az  igen  nagy 
mértékű  kopást  mutató  karabinereket  is csak  nehezen  selejtezik 
le  az  üzemeltetők.  Mindeközben,  kicsit  oda  figyelve  a  biztosító 
kötél magasságára és a vendégek megfelelő oktatására, 
felügyeletére, lényegesen növelni lehetne azok élettartamát. 
 

Sok esetben magára a kötélpályára, pályaelemként 
szerelnek föl ilyen eszközt (döntően csigákat), ezek 
állapotára nem mindig fordítanak elég figyelmet. 
Pedig rossz rögzítési megoldás estén (pl. alumínium 
és acél csatlakozása) ezek az eszközök is gyorsan 
elhasználódhatnak, veszélyes mértékben 
elkophatnak.  
 

 
 
Fém eszközök esetében a maximálisan (gyártói állásfoglalás alapján) megengedhető kopás 
mértéke 1 mm (!), ill. az anyag átmérőjének 10 %-os kopása. Ebben az esetben sem lehet 
pl. a PETZL VERTIGO kalandparkos karabiner kopása 1,3 mm-nél nagyobb.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

TANDEM csiga és acél karabiner együttes használatának „eredménye” 
 

A karabiner zárszerkezete sem 
alkalmas laikus felhasználóknak, 

azonban az anyag kopásának 
mértéke is igen jelentős 

„Kantárnak” nem alkalmazható 
szimpla „kertészeti áruházas” 

madzag 

A sérült eszközöket, mint 
pl. a beülőt nem szabad 

„házilag” megvarrni! 
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Kis kalandparkokban sokszor egy helyiségben szokták tárolni a felszereléseket, fűkaszát, 
annak üzemanyagát, festéket, hígítót, mely jelentősen károsíthatja az eszközöket. 
 

Információk és ajánlások a TRAC csigák felülvizgálatához és használatához 
Több  olyan  eset  történt,  amikor  a  tiroli  csúszópályán  a  TRAC  és  TRAC  PLUS  csigák 
VERTIGO karabinere eltört. A vizsgálatok kimutatták, hogy ez a törés korrózió 
következtében  a  karabiner  felszínén  látható  hajszálrepedés  következménye,  mely  a 
vibráció miatt igen lassan továbbterjed a karabiner leginkább igénybevett részein (lásd az 
alábbi fotókat). Ezt  a repedést nem fedezték fel  a felülvizsgálatok során, mivel  a 
karabiner belső oldalán található, amit a csiga oldalrésze eltakar. 

Vizsgálataink szerint ez a jelenség két tényező kombinációjaként lép fel: 
- • korrozív környezet: tenger vagy tó közelsége stb., esetleg a raktározás során a nem 

megfelelő szellőzés, kondenzvíz, pára éjszakai lecsapódása stb., 
- • igen intenzív használat: gyakori használat és hosszú csúszópálya, mely vibrációval 

jár. Ez az intenzív használat a kalandparkok fejlődésének hozadéka. 
 

Mindezen tények ismeretében a Petzl ajánlása a következő: 
- • a felülvizsgálat során a TRAC és TRAC PLUS 

csigákról mindig  teljesen le kell szerelni a VERTIGO 
karabinert. Amint az egyéni védőfelszerelések 
felülvizsgálatában elő van írva, a karabineren 
felfedezett  bármilyen  repedés  haladéktalanul  annak 
leselejtezését  vonja  maga  után.  A  TRAC  és  TRAC 
PLUS csigák felülvizsgálati jegyzőkönyve letölthető 
honlapunkról. 

- • A TRAC és TRAC PLUS csigák időszakos 
felülvizsgálatát sűrűbben kell elvégezn) akár 2-3 
hónap) 

- • plusz biztosítórendszer beépítése a tiroli 
csúszópálya mellé:  

A helytelenül tárolt eszközök akár 
használat nélkül is tönkre tudnak 
menni! 
 

Az eszközöket különösen védeni kell a 
vegyi  anyagok  hatásaitól!  Így  pl.  azok 
nem tárolhatóak egy helyiségben 
veszélyes anyagokkal. 
 

Tapasztalati tény, hogy a nedves, 
dohos és penészes környezet is 
komoly károsító hatást gyakorol akár a 
fém eszközökre is! 
 

Pl. domestosos vízben sem mosható a 
felszerelés! 
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5. Pályaállapot és eszközök vizsgálata 
Segédlet az üzemeltetői, karbantartói szempontok pályavizsgálatának elvégzéséhez: 
(Piros színnel jelzett pontok különösen kiemelt figyelemmel szükséges kezelni!) 
 
 

Rögzítés, bilincsezés (a biztosító kötél viszonylatában): 
R1 – A bilincsek száma a szükségesnél kevesebb 
R2 – Bilincsek nem megfelelő irányban vannak felhelyezve 
R3 – Bilincsek távolsága nem megfelelő (rövid a távolság) 
R4 – Bilincsek távolsága nem megfelelő (túl nagy a távolság) 
R5 – A bilincsek közötti távolság nem egyenletes 
R6 – Végzáró anya, kupak hiányzik 
R7 – A rögzítő bilincs rozsdás (felületi korrózió) 
R8 – A rögzítő bilincs rozsdás (mélységi korrózió) 
R9 – A rögzítő bilincs törött, sérült 
R10 – A sodronykötél túl feszes, a drótkötél végződésnél, bilincsezésnél nagy szöget zár be 
(60o-90o) 
R11 – A sodronykötél túl feszes, a drótkötél végződésnél, bilincsezésnél veszélyesen nagy 
szöget zár be (90o-120o) 
R12 – A sodronykötél túl feszes, a drótkötél végződésnél, bilincsezésnél veszélyesen nagy 
szöget zár be (120o<) 
R13 – Az ágyásszegély sérült, korhadt, deformálódott, törött 
R14 – Egyéb rögzítési probléma (pl. kiálló szög, kifordult magrész, stb.) – szövegesen 
részletezendő 

Biztosító kötél, védőháló, védőajtó, védőkorlát: 
B1 – Biztosító kötél alacsonyan van vezetve (1-es esési tényezőnél nagyobb veszélye) 
B2 – Biztosító kötél magasan van vezetve (karabiner kopásának veszélye) 
B3 – Platform kerülő biztosító kötél rosszul van vezetve 
B4 – A sodronykötél sérült, törött, drótvég áll ki 
B5 – A sodronykötél rozsdás (felületi korrózió) 
B6 – A sodronykötél rozsdás (mélységi korrózió) 

B7 – A biztosító kötél meredek, visszacsúszás elleni védelem hiányzik 
B8 – Az átvezető biztosító kötél hiányzik (folyamatos biztosítás nem megoldott) 
B9 – A kötélvégek „bandázsolása” nem megfelelő, hiányzik 
B10 – A kötélvég szétnyílt 
B11 – Akadály közben kell átakasztani a biztosítást 
B12 – A biztosító kötél vezetése nem megfelelő, a biztosító kantár el tud akadni 
B13 – A védőháló nem megfelelő állapotú 
 
B14 – A védőajtó nem megfelelő állapotú (pl. Nem záródik vissza megfelelően) 
B15 – Védőkorlát hiányzik, vagy nem megfelelő 
B16 – A biztosító kötélen lévő bevonat (pl. műanyag burkolat, ragasztószalag) nem teszi 
lehetővé a megfelelő vizsgálatot, rozsdásodás alakulhat ki 
B17 – A biztosító kötélvégbe (rögzítettlen) véletlenül be lehet akasztani a biztosító karabinert 
B18 – Egyéb biztosító kötél probléma – szövegesen részletezendő 

Feszítő kötél:  
F1 – Véletlen lecsúszás elleni védelem hiányzik, nem megfelelő 
F2 – Az alsó rögzítési pont földdel fedett, egyéb probléma 
F3 – A menetes feszítő nyílt végű 
F4 – A menetes feszítő kicsavarodás ellen nincsen rögzítve 
F5 – A feszítő kötél túl feszes (élő fánál), vagy túl laza (oszlopnál) 
F6 – Egyéb feszítési probléma – szövegesen részletezendő 

Platform: 
P1 – A platform rögzítése nem megfelelő, mozog 
P2 – A platform veszélyesen ferde 
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P3 – A platform deszkázata sérült, korhadt 
P4 – A platformba bele nőtt a fa, és/vagy elmozdult a deszka 
P5 – A platform menetes szára és/vagy rúdfája deformálódott 
P6 – A platform menetes szárába bele nőtt a fa 
P7 – A platformból csavarvégek állnak ki 
P8 – A platform sarka a csúszási, érkezési zónában van 
P9 – A platformról nehéz akasztani 
P10 – A platform aljánál veszélyesen kiállnak a menetes szárak 
P11 – A platformon lévő „kopófa” nem megfelelő vagy hiányzik (mikor indokolt lenne) 
P12 – Egyéb platform probléma tapasztalható – szövegesen részletezendő 

Létra: 
L1 – A létrafokok korhadtak, repedtek, sérültek 
L2 – A létra túlságosan mozog, nem megfelelően rögzített 
L3 – A létra elhelyezkedése nem megfelelő a kilépő platformnál 
L4 – A létra rögzítése nem megfelelő 
L5 – A létrának éles, hegyes részei vannak 
L6 – Egyéb probléma – szövegesen részletezendő 

Akadályelem: 
A1 – Az akadályelem nagy súlyú, ezért plusz biztonsági rögzítés szükséges 
A2 – Az akadályelem anyaga sérült, repedt, korhadt 
A3 – Az akadályelem sodronykötele sérült, törött, drótvég áll ki 
A4 – Az akadályelem sodronykötele rozsdás 
A5 – Az akadályelem rögzítése nem megfelelő 
A6 – Az akadályelem kötélvégének „bandázsolása” nem megfelelő, hiányzik 
A7 – Az akadályelem kötélvége szétnyílt 
A8 – Az akadályelem lengése miatt sérülésveszélyes 
A9 – Az akadályelem húzókötele nem gumi anyagú (folytásveszélyes) 
A10 – Az akadályelemből éles, hegyes rész (csavar, szög, stb.) áll ki 
A11 – A csúszó csiga ütődés elleni védelme nem megoldott  
A12 – A mászóháló, mászófogás sérült 
A13 – A menetes rögzítő elemek (pl. Mailon) állapota nem megfelelő (irány, kopás) 
A14 – A menetes feszítők nyílt szeműek, rögzítettlenek 
A15 – A visszahúzó szerkezet nem működik megfelelően 
A16 – Tandemcsiga rögzítési problémája 
A17 – A hálóméret nem megfelelő (fojtás veszélyes) 
A18 – Egyéb probléma – szövegesen részletezendő 

Csúszó pálya: 
Cs1 – A csúszó kötélre történő felcsatlakozás nem megfelelő (pl. instabil helyzetben kell 
akasztani) 
Cs2 – A dobogó instabil, sérült, korhadt, rossz pozícióban van 
Cs3 – Az induló platform szélére védőszivacs felhelyezése szükséges 
Cs4 – Az indulásnál a platform szélébe beüti a vendég a hátát 
Cs5 – A csúszás túl gyorsan történik 
Cs6 – A csúszási zónába bele nőtt a növényzet 
Cs7 – A csúszási zónába fák, oszlopok, stb. lógnak be 
Cs8 – A csúszási zóna nem belátható 
Cs9 – Az érkezésnél nincsen megfelelő kapaszkodásra alkalmas megoldás 
Cs10 – Az érkezés mélyen, vagy nagy rántással történik 
Cs11 – A csiga érkezéskor erős ütésnek van kitéve  
Cs12 – Az érkezési zónában hiányzik, vagy hiányos az ütéstompító szivacs  
Cs13 – Az ütéstompító szivacs nem megfelelő állapotú (sérült, elhasználódott, elcsúszott) 
Cs14 – A leérkezési zóna nincsen megfelelően jelölve, körül határolva, leakasztás nem jó  
Cs15 – Egyéb probléma – szövegesen részletezendő 

Élő fa: 
É1 – A fa sérülése, betegsége tapasztalható 
É2 – A fán száraz ágak, gallyak vannak 
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É3 – A fa kiszáradt 
É4 – Az élő fa állapota kérdéses (pl. gyökérrész sérült, megemelkedett, föld kikopott) 
É5 – A fa instabil, nagy mértékű mozgása tapasztalható 
É6 – A fán veszélyes csonkok találhatóak 
É7 – A fán veszélyes biológiai tényezők vannak (darázs, hangya, stb.) 
É8 – A fára ható terhelés nagy és nincsen ellenoldali feszítése 
É9 – Egyéb probléma – szövegesen részletezendő 

Oszlop, faoszlop: 
O1 – A faoszlop korhadása tapasztalható 
O2 – A faoszlop gombásodása tapasztalható 
O3 – A faoszlop „töve” földdel, vagy más módon fedett, nedves környezetben van 
O4 – A faoszlop oldalán nagy mértékű repedés van 
O5 – Az oszlop faanyagának védelme, kezelése nem megoldott 
O6 – Az oszlop instabil, nagy mértékű mozgása tapasztalható 
O7 – Az oszlop rögzítésénél kiálló sarkok, éles felületek vannak 
O8 – Egyéb probléma – szövegesen részletezendő 

Szerkezet, fémoszlop, fémszerkezet: 
Sz1 – Az oszlop villámvédelme nem megoldott 
Sz2 – Az oszlop felületkezelése nem megfelelő 
Sz3 – Az oszlopon kiálló élek, sarkok vannak 
Sz4 – Egyéb jelölési probléma – szövegesen részletezendő 

Jelölés: 
J1 – A biztosító kötél színjelölése sérült, vagy hiányzik 
J2 – A csúszó kötél színjelölése sérült, vagy hiányzik 
J3 – Menetirány jelölése hiányzik 
J4 – Akadály teljesítését mutató ábra szükséges 
J5 – Felmászást, vagy egyéb tevékenységet tiltó jelölés szükséges szűkséges 
J6 – Akadály azonosító számozása hiányzik 
J7 – Belógó kötél figyelmeztető színjelölése szükséges 
J8 – Félreérthető szín, színjelölés (pl. piros színű visszahúzó kötél, bandázsolás színe) 
J9 – Egyéb jelölési probléma – szövegesen részletezendő 

Mászófal, mászófa, mászóháló, rekeszépítés: 
M1 – A felső biztosítási pont nem megfelelő kialakítású 
M2 – A mászófal, mászási zóna előtti terület nem megfelelő kialakítású 
M3 – Nincsen megfelelő felrántás elleni védelem 
M4 – A kötélbiztosítás nem megfelelően történik 
M5 – A mászófal, mászófogások, mászóháló minősége nem megfelelő 
M6 – Egyéb tényezők – szövegesen részletezendő 

Biztosító- és mentő felszerelések, eszközök: 
F1 – A felszerelések időszakos felülvizsgálata nem történt meg 
F2 – A felszerelések biztonságos műszaki állapota kérdéses 
F3 – A felszerelések tárolása nem megfelelő  
F4 – A mentő felszerelések nem elérhetőek 
F5 – A mentőlétra hiányzik, vagy nem megfelelő állapotú 
F6 – Egyéb felszerelési probléma – szövegesen részletezendő 

 

Környezet: 
K1 – A területre történő illetéktelen személyek ellenni védelem nem megfelelő 
K2 – A gyalogos közlekedési útvonal nincsen kijelölve 
K3 – A közlekedési útvonalon botlásveszélyes tényezők vannak (pl. kiálló facsonk) 
K4 – Az öltöztetési terület nem megfelelő 
K5 – Biológiai veszély 
K6 – Egyéb tényező – szövegesen részletezendő 
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16.  sz. melléklet – Kalandparkokra, mászófalakra vonatkozó jogszabályi 
kivonat 

 
- 24/2020. (VII. 3.) ITM rendelete egyes szórakoztatási célú berendezések, 

létesítmények és ideiglenes szerkezetek, valamint szórakozási célú 
sporteszközök biztonságosságáról  

Kalandparkok, mászófalak tervezésének, gyártásának, kivitelezésének, 
megfelelőségértékelésének,  üzemeltetésének,  használatának,  átalakításának,  javításának, 
felújításának és műszaki megvizsgálásának műszaki és biztonságtechnikai követelményei 
 
Értelmező rendelkezések: 
 
1.  időszakos  műszaki  vizsgálat:  annak eldöntését  célzó  eljárás, hogy adott  kalandpark, 
mászófal megfelelőségi tanúsítványának hatálya meghosszabbítható-e;  
 
2. megfelelőségi tanúsítvány: a megfelelőségértékelő szervezetek megfelelőségértékelési 
tevékenység elvégzését igazoló dokumentum, amelyben a kijelölt szervezet tanúsítja, hogy 
az  a  vizsgált  kalandpark,  mászófal  megfelel  az adott  berendezésre  vagy  létesítményre 
vonatkozó műszaki és biztonságtechnikai előírásoknak;  
 
3. szórakoztatási célú ideiglenes szerkezet: olyan létesítmény, amelynek felállítási 
időtartama az összes felállítási helyen együttesen sem haladja meg a 250 napot egy naptári 
évben;  
pl. „mobil kalandpark”, „mobil mászófal” 
 
4. szórakozási célú sporteszköz: olyan sporteszköz, melynek célja különböző mozgás- és 
térélmények kipróbálása, gyakorlása; pl. kalandpark, mászófal 
 
5.  üzemeltetési  napló:  a  szórakoztatási  célú  berendezés,  létesítmény  üzemeltetésére, 
használatára, karbantartására és javítására vonatkozó információkat tartalmazó 
dokumentum;  
 
6. üzemeltető: az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki a kalandparkkal, 
mászófallal szórakoztatási céllal tevékenységet folytat, és annak folyamatos helyszíni 
felügyeletét  és  rendszeres  ellenőrzését  biztosítja,  vagy  aki  azt  szórakoztatási  céllal  bérbe 
adja;  
 
A kalandpark, mászófal tervezéssel kapcsolatos követelmények  
A kalandparkokat, mászófalakat úgy kell tervezni, kialakítani, hogy rendeltetésszerű 
használat  esetén  ne  veszélyeztesse  a  személyek  életét,  testi  épségét,  egészségét  és 
a vagyonbiztonságot. Ha a szórakoztatási célú berendezést, létesítményt, ideiglenes 
szerkezetet,  szórakozási  célú  sporteszközt  a  vonatkozó  nemzeti  műszaki  szabványban, 
műszaki  előírásban  meghatározott  speciális  tervezési  és  gyártási  követelmények  szerint 
gyártották és annak megfelelően üzemeltetik, azt úgy kell tekinteni, hogy megfelel 
az e rendelet szerinti alapvető biztonsági követelményeknek.  
 
A kalandparkot és mászófalat tervező feladata: 
 

a) tervezett élettartamának meghatározása 
b) biztonságos szállításához, szereléséhez, karbantartásához, vizsgálatához és 

üzemeltetéséhez szükséges előírásokat tartalmazó dokumentumok elkészítése 
c) szétszedett állapotban történő vizsgálata során vizsgálandó fődarabok és 

kapcsolatok meghatározása 
d) a részletes szakértői anyagvizsgálatok módjának meghatározása 
e) vizsgálati jegyzőkönyvben foglaltak értékelése  
f) a szükséges javításokra vonatkozó javaslatok elkészítése 
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A kalandpark, mászófal gyártójának feladata: 
 

a) a felhasznált alapanyagok műszaki jellemzőinek hiteles igazolása  
b) a szükséges üzemeltetési, használati és karbantartási utasítások összeállítása  
c) a gyártói kockázatelemzés elvégzése és dokumentálása  
d) a kockázatértékelésen alapuló használati korlátozások meghatározása 

 
*Megjegyzés: Kalandpark és mászófal gyártó ill. kivitelező csak tanúsított minőségirányítási 
rendszerrel rendelkező gazdasági szereplő lehet.  
Amennyiben  a  kalandpark,  mászófal  (I.  veszélyességi  osztályba  tartozó  létesítményként) 
acélszerkezetként  épül  meg,  az  acélszerkezetek  gyártójának  rendelkeznie  kell  tanúsított 
üzemi gyártásellenőrzési rendszerrel és hegesztőüzemi tanúsítvánnyal.  
 
Kalandpark és mászófal üzemeltetőjének feladata biztosítani: 
 

a) az operatív üzem biztonságát, (jelentése - hozzáértéssel végzett üzemeltetés) 
b) a használati korlátozások betartását 
c) a rendszeres ellenőrzések, a folyamatos karbantartás elvégzését és a munkák 

dokumentálását 
d) a tervezési, kivitelezési és üzemeltetési dokumentáció megőrzését és tárolását  
e) a biztonságos használatra alkalmas állapot ellenőrzését 
f) két független szakértői felülvizsgálat között a kalandpark, mászófal megfelelő 

állapotát és a szerkezet mindenkori felállításának szakszerűségét 
g) az operatív üzemeltetési, kezelési feladatokat ellátó személyek felkészítését, (kezelői 

oktatás) 
h) az üzemeltetési kockázatok elemzésének legalább évenkénti gyakorisággal történő 

rendszeres,  valamint  a  kalandparkkal,  mászófallal  kapcsolatos  rendkívüli  eseményt 
követő eseti elvégzését  

i) az I. veszélyességi osztályba tartozó szórakoztatási célú berendezések, 
létesítmények háromévente, a tervező által meghatározott kritikus elemek 
szétszedett állapotban történő vizsgálatához tartozó szakértői munkák 
elvégeztetését, (pl. mobil mászófal) valamint  

j) az I. és II. veszélyességi osztályba tartozó kalandparkok, mászófalak kezelő 
személyzetének a biztonságos üzemeltetésre való kioktatását és az állandó 
megbízatással működő személyzet biztonsági ismereteinek legalább háromévenkénti 
megújítását.  (magyarázat:  3  évente  új  vizsgát  szükséges  tennie  az  adott  kezelő 
személynek) 

 
Ajánlásként  (jogszabály  nem  teszi  kötelezővé)  A  kalandparkok,  mászófalak  üzemeltetője 
évente szemrevételezéses üzemeltetői ellenőrzést végez a létesítményen. Az elvégzett 
ellenőrzéseket az üzemeltető fényképpel és írásban egyaránt dokumentálja.  
 
Az  üzemeltetői  ellenőrzésről  készült  írásos  dokumentum  legalább  a következőket 
tartalmazza:  
 

a) az ellenőrzés időpontja, helyszíne  
b) az ellenőrzés eredménye, a feltárt hiányosságok és nem-megfelelőségek 

megjelölésével 
c) az utóellenőrzés szükségességének megjelölése 
d) az ellenőrzést végző neve, elérhetősége és aláírása 

 
Az üzemeltető a kalandparkot, mászófalat műszaki vizsgálat céljából bemutatja 
a kijelölt szervezetnek: 
 

a) az első használatbavétel előtt 
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b) a  kalandpark,  mászófal  olyan  javítását,  átalakítását  követően,  amely  hatással  van 
annak műszaki, biztonsági állapotára 

c) a kalandpark, mászófal okozta baleset esetén 
d) ismeretlen eredetű meghibásodás esetén 
e) a veszélyességi osztálynak megfelelően meghatározott időszakonként (1 vagy 2 év) 

 
A műszaki vizsgálatot az üzemeltető az általa választott kijelölt szervezettel végezteti el.  
 
E célból az üzemeltető átadja a kijelölt szervezetnek: 

- a gyártó vagy kivitelező nevét 

- lakcímét vagy székhelyét 

- a berendezés hivatalos műszaki dokumentumgyűjteményét és kézikönyvét.  
 
A hivatalos műszaki dokumentumgyűjteményt és a kézikönyvet az üzemeltető a vonatkozó 
szabvány vagy azzal biztonsági szempontból egyenértékű műszaki megoldás 
alkalmazásával  állítja  össze.  Az  üzemeltetési  követelményeket  tartalmazó  dokumentumot 
az üzemeltető magyar nyelven bocsátja az adott kijelölt szervezet rendelkezésre.  
 
Az üzemeltető  a  kalandpark,  mászófal  üzemeltetését  akkor  kezdheti  meg,  ha  rendelkezik 
hatályos megfelelőségi tanúsítvánnyal.  
Az üzemeltető a megfelelőségi tanúsítványt az üzemeltetés helyszínén tartja.  
 
A kalandparkban, mászófalon jól látható módon fel kell tüntetni (Adattábla): 
 

a) a kalandparkban (adott pályaszakaszon – pódium, akadály), mászófalon egy időben 
tartózkodó személyek megengedett legnagyobb számát vagy a megengedett 
terhelést 

b) a használókra és a használhatóságra vonatkozó korlátozásokat  
c) a megfelelőségi tanúsítványt kibocsátó kijelölt szervezet nevét, a tanúsítvány számát, 

kibocsátásának keltét és hatályának lejártát 
d) a  szórakoztatási  célú  berendezés,  létesítmény  –  egyértelmű  azonosítást  lehetővé 

tevő  –  megnevezését,  egyedi  pályanevét  vagy  pályarajzot,  elrendezési  vázrajzot, 
helyszínrajzot, amelyen jól azonosítható módon be kell jelölni az eszközcsoport adott 
tagját 

 
Az üzemeltető  változása  esetén  az új  üzemeltető  a  kalandpark,  mászófal  megfelelőségi 
tanúsítványát kiállító kijelölt szervezetnél harminc napon belül bejelenti az üzemeltetőváltást.  
 
Az üzemeltető  üzemeltetési  naplót  vezet,  amelyben  a mobil  kapandpark,  mobil  mászófal 
minden telepítését követően feltünteti az előírásnak megfelelő szerelést, az üzemórák 
számát (nem annyira értelmezhető), valamint az üzemelés közben bekövetkezett esetleges 
hibákat és azok elhárítását.  
 
Az üzemeltető az üzemeltetési naplót az üzemeltetés helyszínén tartja.  
 
Az üzemeltető  a kalandpark,  mászófal  valamennyi  üzembe  helyezése,  illetve  használata 
előtt meggyőződik arról, hogy a berendezés, létesítmény, sporteszköz állapota és szerelése, 
valamint az alkalmazott érintésvédelem megfelel a biztonságossági követelményeknek.  
 
Az üzemeltető az I. veszélyességi osztályba tartozó, mobil kalandpark, mobil mászófal 
esetén minden telepítést követően az alábbi vizsgálatok során ellenőrzi és 
dokumentálja a telepített állapotot:  
 

a) a műszaki  követelmények  vizsgálata,  az előzetes  üzempróbák  során  észlelt  nem-
megfelelőségek kijavítása, és az üzempróbák elvégzésekor felmerült nem-
megfelelőségek megszüntetésének ellenőrzése 
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b) a  szerkezet  rögzítése  (alápallózás  és  lehorgonyzás)  helyességének  ellenőrzése  a 
terveknek és a talajviszonyoknak megfelelően 

c) a tervdokumentációnak való megfelelőség (tervszerűség) vizsgálata keretében  
ca) a szükséges teherviselő részek megfelelő beépítésének tételes vizsgálata, 
ideértve a kirögzítéseket is 
cb) a teherhordó elemek alak és keresztmetszet szerinti megfelelőségének 
vizsgálata 
cc) a hidraulikus és pneumatikus alkatrészek megfelelő beépítésének és 
üzemképességének vizsgálata, valamint  
cd)  a  lépcsők,  pódiumok,  korlátok,  burkolatok,  díszítések  és  egyéb  alkatrészek 
megfelelő beépítésének vizsgálata 

d) a berendezés telepítésének (az elhelyezés megfelelőségének) vizsgálata 
e) a lényeges  teherhordó  szerkezeti  elemek  állapotának  ellenőrzése  (szemrevételes 

vizsgálat) 
f) a levehető alkatrészek megfelelő rögzítésének ellenőrzése mind a tartóelemek, mind 

a világítási vezetékek és az egyéb díszítések esetében 
g) a csatlakozások biztosításainak, a villamos vezetékek és a nyomás alatti vezetékek 

biztonságos beépítésének vizsgálata (szemrevételes vizsgálat) 
h) a biztonsági berendezések terv szerinti felszerelésének, valamint az ajtók és 

az utasok biztonságára ható berendezések hatékonyságának ellenőrzése 
(szemrevételes vizsgálat) 

i) a szükséges űrszelvényeken belüli szabad helyek és biztonsági távolságok 
meglétének ellenőrzése 

j) szemrevételes vizsgálat során annak ellenőrzése, hogy nincs-e meghibásodás 
a villamos részekben 

k) az utasbefogadó egységek és a forgó, emelkedő-süllyedő látványberendezések 
próbajáratása teher nélkül (pl. ülő óriáshinta) 

 
A telepített állapot ellenőrzését az üzemeltetőnek akkor kell kijelölt szervezettel 
elvégeztetnie, ha nemzeti szabvány az üzemeltetőtől független szervezet általi 
ellenőrzésként ezt előírja.  
 
A felhasználó (vendég, szolgáltatást igénybe vevő) feladata: 
A felhasználó biztosítja a kalandpark, mászófal felhasználási feltételeinek megtartását.  
 
Az I. és a II. veszélyességi osztályba tartozó kalandparkot, mászófalat csak olyan személy 
kezelheti,  akit  az országos  illetékességgel  eljáró  Budapest  Főváros  Kormányhivatala  által 
feljogosított szervezet a berendezés biztonságos üzemeltetésére kioktatott, és ennek 
tényéről részére igazolást állított ki.  
 
A kalandpark, mászófal időszakos műszaki vizsgálata  
Az I. veszélyességi  osztályba tartozó,  kalandparkot  és mászófalat évenként időszakos 
műszaki vizsgálatnak kell alávetni.  
A II. veszélyességi osztályba tartozó mászófalat kétévenként, időszakos műszaki 
vizsgálatnak kell alávetni.  
 
Az I. veszélyességi osztályba tartozó, kalandpark létesítményt, ideiglenes szerkezetet 
háromévenként szétszerelt állapotban, majd azt követően összeszerelt állapotban kell 
bemutatni a kijelölt szervezetnek. A megbontás mértékét és a szétszerelt állapotban történő 
vizsgálat műszaki feltételeit a kijelölt szervezet előzetesen határozza meg a vizsgálat 
bejelentésekor. (szerkesztő megjegyzése: az előírás piros színnel jelzett részei 
témakörünkben nem, vagy csak nehezen értelmezhetőek...) 
 
Az üzemeltető a megfelelőségi tanúsítvány hatályának lejárta előtt kezdeményezi 
az időszakos műszaki vizsgálatot a kijelölt szervezetnél.  
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A kijelölt szervezet a műszaki vizsgálatot a kalandpark, mászófal telepítési helyén elvégzi.  
A  szétszerelt  állapotban  történő  vizsgálat  műszaki  feltételeit  a kijelölt  szervezet  határozza 
meg.  
 
A szórakoztatási célú berendezés, létesítmény teljes körű felújítása  
 
A 10 év élettartamot meghaladó szórakoztatási célú berendezés, létesítmény esetén 
tervezetten teljes körű felújítást kell végezni. Felújítást követően a kijelölt szervezet 
a berendezésen,  létesítményen  üzembe  helyezést  megelőző  eljárást  folytat  le.  A  felújítást 
követően az I. veszélyességi osztályú, szórakoztatási célú berendezés, létesítmény esetén 
az üzemeltetőnek pótolnia kell és a kijelölt szervezetnek át kell adnia a kiviteli 
tervdokumentáció és gépkönyv esetlegesen hiányzó elemeit, az üzemeltető által elkészített 
kockázatelemzést.  
 
Kalandparkok, mászófalak veszélyességi osztályba sorolása: 
 
 I. veszélyességi osztályba tartozó, kalandpark, mászófal:  
 
kalandpark, magaslati kötélpálya,  
4,5 m magasságot meghaladó mesterséges mászófal, ide nem értve a versenysport céljára 
használt vagy sportegyesület keretében végzett edzés céljára igénybe vett mászófalat 
 
II. veszélyességi osztályba mászófal:  
 
4,5 m magasságot el nem érő mesterséges mászófal, boulder fal,  
 
 
 
 

 
 

Ilusztráció - Egy nem megfelelő módon alapozott faoszlop (fémszerkezeti rögzítés 
későbbi, utólagos próbálkozás volt), majd későbbi hibás koncepcióju üzembentartás 

eredményeként... 
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A képzési anyagot írta és összeállította: Gaál Péter  
 
 

SZAKMAI KÉPESÍTÉSEK, JOGOSULTSÁGOK: 

• ÉMI-TÜV SÜD Kft.  tanúsító  szervezet  által  megbízott  külső  “Kalandpark  és  mászófalszakértő”,  pálya 
vizsgáló 

• Felsőfokú munkavédelmi szakember 
/Budapesti Műszaki és Közgazdaságtudományi Egyetem, szakosító oklevél/ Budapest (2/2000. Ff. szám)  

• Munkabiztonsági  szakértői  engedély  OMMF/NMH  Beruházás  szervezés,  Üzem-  és  munkaszervezés 
(ny.sz.: 964-1/2013/5410) 

• MEBIR Vezető auditor (APAVE 126-075/2019)  
• Mester Ipari Alpinista (BKIK-MV-027/2016) 
• Szakmai  oktatási  szakértő  (Ipari alpintechnika, magasépítő technikus, munkavédelmi technikus) Oktatási 

Hivatal Sorszám: SZ033402 
• Ipari alpintechnikai szakmai vizsgaelnök és oktatási szakértő (NSZFI) Ikt.sz.: I-005399/2008 
• Szakmai  vizsgaelnök-  ipari  alpinista  Nemzeti  Munkaügyi  Hivatal  Szak-  és  Felnőttképzési  Igazgatóság 

Azonosító: VEP/89/16780 
• OMMF Munkavédelmi felügyelői vizsga  
• Közigazgatási szakvizsga B-A-Z Megyei Közig. Hivatal Szám: 211/2004. 
• Ipari alpintechnikai oktató (IAO 203/2004) OMKT Kft. 
• Kötéltechnikai oktató (T 003/97) OMKT Kft. 
• Zuhanás elleni egyéni védelmi rendszer alkalmazása oktató (ZER 002/2004) OMKT Kft. 
• Kötéltechnikai Mentő Oktató (KMO2004/001) OMKT Kft. 
• Ipari alpintechnikai egyéni védőeszközök felülvizsgáló tanfolyam (Fe.2001/001) OMKT Kft. 
• Ipari alpinista OKJ végzettség V-A-1/7/2011. Sorsz.: 146362. 
• A PETZL, Beal, Lanex, Faders, Rock Empire, Singing Rock, Kong Bonatti, ProAlp, Zilmont, CAMP, Timus, 

Climbing  Technologi,  3M,  Protecta,  Sala,  MSA  Safety,  Marlow  GAZEK  Safety  Expert,  Kaya  Safety,  Rock 
cégek,  ill.  azok  magyarországi  képviseletének  felhatalmazása  ipari  alpintechnikai  felszerelések  /egyéni 
védőeszközök/ időszakos felülvizsgálatára 

• V.AXESS magasból való lezuhanás elleni egyéni védőeszköz felülvizsgáló Biz. Sz.: 3/2010/03/05 
• EN 365 j. szabvány szerinti „Egyéni védőeszköz felülvizsgálata” /Petzl, Beal No: 01/2019/03 
• Lanex-Tendon termék egyéni védőeszköz felülvizsgáló No: 51. 
• Singing Rock termék egyéni védőeszköz felülvizsgáló No: 70913 
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Szakmai referencia:  
 
 

Ajánlás:  
 

Összeállításunkat ajánljuk minden kalandpark üzemeltetőnek, kezelőnek 
- legyen az tulajdonos, vagy éppen alkalmazott -, aki meg kívánja 

valósítani gyakorlatban az elvárható szakmai-, technikai színvonalat!   
 

 

Elérhetőségek: 4G Training Kft., GPH Rope Kft.   
3529 Miskolc, Szigligeti Ede tér 4. 1/1. 
 
E-mail: 4gtrainingkft@gmail.com    
E-mail: gphropekft@gmail.com 
Tel.: +36-20/566-6724 
 
 
Megkeresés esetén az alábbiakban tudunk szakmai segítséget 
nyújtani: 
 

- Kalandpark tervezés, terület felmérése, pályázati anyag összeállítása 
- Kalandpark kivitelezés, bővítés 
- Kalandpark karbantartás, felújítás 
- Műszeres favizsgálat, favizsgálati szakértői anyag összeállítása 
- Faápolás, veszélymentesítés 
- Szerkezetépítő mérnök statikai szakértői - erőtani ellenörző - számításos vizsgálatok 
- Szabványmegfelelőségi vizsgálat (előzetes, időszakos) 
- Az adott parkra vonatkozó üzembe helyezési, üzemeltetési dokumentáció elkészítése 
- Pályatanúsítványi folyamat elvégzésének előkészítése, lebonyolítása (ÉMI-TÜV SÜD 

Kft. tanúsítvány megszerzése, megújítása) 
- Alapanyag beszerzés (faárú, sordronykötél és kapcsolódó anyagok) 
- Segédanyagok beszerzése (tompító szivacs, háló, stb. egyedi gyártása) 
- Biztonsági felszerelések (vendég-, üzemeltető-, mentő felszerelések) beszerzése 
- Védőeszköz, felszerelés biztonságtechnikai felülvizsgálata 
- Üzemeltetési tanácsok 
- Arculattervezés, kivítelezés (molinó, logó, szóró anyagok, plakátok, pályaszabályok, 

weboldal tervezés, stb.)  
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