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Tárgy:  
Igazolás a Mánfa (H-7304) község, 5241 hrsz. alatti közterületen telepített „A” típusú sportpark  
kültéri fitnesz eszközeinek állapotáról és biztonságosságáról. 
 
Tisztelt Pintér Sándor úr! 
 
Jelen levelünkkel igazoljuk, hogy az Önök által a Mánfa (H-7304) község, 5241 hrsz. alatti 
közterületen 2020. decemberben telepített „A” típusú sportpark kültéri fitnesz eszközeinek 
használatba vétel előtti ellenőrzését 2020. december 1-én elvégeztük. 
 
A Megrendelő rendelkezésünkre bocsátotta a megfelelőségértékeléshez szükséges dokumen-
tációt.  
Az elvégzett ellenőrzés alapján a tárgyi sportpark kültéri fitnesz eszközei megfelelnek az „MSZ 
EN 16630:2015 Állandóra telepített kültéri fitnesz eszközök. Biztonsági követelmények és vizs-
gálati módszerek” szabvány szerinti biztonságossági követelményeknek. 
 
A szórakoztatási célú sporteszköz 24/2020. (VII. 3.) ITM rendelet szerint kiállított megfelelő-
ségértékelési tevékenység elvégzését igazoló dokumentumokat a rendeletre történő kijelölés 
megszerzését követően tudjuk kiadni. A kijelölés pályázati anyagát a kijelölő hatósághoz be-
nyújtottuk, annak elbírálása folyamatban van.  
 
Melléklet:  Adatlap 
 
Üdvözlettel: 
Szentendre, 2020. december 04.      Takács Barnabás 
       műszaki szakértő 
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Adatlap a Mánfa (H-7304) község, 5241 hrsz.  

alatti közterületen telepített  
„A” típusú sportpark kültéri fitnesz eszközeinek megfelelőségéről 

Üzemeltető Mánfa Község Önkormányzata  
H-7304 Mánfa, Fábián Béla utca 58. 

Ellenőrzés időpontja 2020.12.01.  
Ellenőrzést végezte Takács Barnabás 
 

Melléklet: Mánfa (H-7304) község, 5241 hrsz. 
alatti közterületen „A” típusú sportpark 

Oldalak száma: 2 Oldalszám: 1 

 

Adatok 

Megnevezése 
1. „A” típusú sportpark kültéri fitneszeszközei  

(hasizom erősítő oszlopon, hátizom erősítő oszlopon, vízszintes hullám, 
lépegetők, egyenes húzódzkodó, fekvőtámasz elemek, kombinált húzódz-
kodó, alacsony húzódzkodó - tolódzkodó, tolódzkodó állvány) 

Gyártó/Forgalmazó KATKER 2005 Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató Kft. 

Típus  

hasizom erősítő oszlopon – OE-06_01 
hátizom erősítő oszlopon – OE-03_02 
vízszintes hullám – FKP14-E110 
lépegetők (HDPE felület) – EE-03_03 
egyenes húzódzkodó – FKP14-H027 
fekvőtámasz elemek – KP14-0001-3 
kombinált húzódzkodó – FKP14-H340 
alacsony húzódzkodó – tolódzkodó – FKP14-H060_A 
tolódzkodó állvány – KP14-0010_B 

Szabadesés-magasság 

hasizom erősítő oszlopon – 70 cm 
hátizom erősítő oszlopon – 78 cm 
vízszintes hullám – 109 cm 
lépegetők – 60 cm 
egyenes húzódzkodó – 132 cm 
fekvőtámasz elemek – 34 cm 
kombinált húzódzkodó – 121 cm 
alacsony húzódzkodó – tolódzkodó – 142 cm 
tolódzkodó állvány – 142 cm 

Ütközőfelület anyaga 
          gumilap típusa 
          gumilap mérete 

gumilap 
KAT-GT1-45/15 (Katker 2005 Kft.) 
50x50x4,5cm (HIC=1,5m) 

Megjegyzés:  
Az üzemeltető feladata a környezet tereprendezésének fenntartása és a mozgási (esési) terek karbantartá-
sa. A sportpark burkolt felülete mellett a termett talajt (gyepet) a szegéllyel egy síkba kell feltölteni, illetve 
kimosódás vagy lokális talajsüllyedés esetén a talajt pótolni szükséges! A jelenlegi időjárási körülmények 
mellett számolni kell a sportpark körüli rendezett terep gyors tömörödésével. 
Telepítés éve: 2020. december. 
Tanúsítvánnyal rendelkező kültéri fitnesz eszközök. 
Vízszintes hullám tanúsítvány száma: T-41065/3/2016 
Egyenes húzódzkodó tanúsítvány száma: T-41065/14/2016 
Fekvőtámasz elemek tanúsítvány száma: T-41065/33/2016 
Kombinált húzódzkodó tanúsítvány száma: T-41065/29/2016 
Alacsony húzódzkodó – tolódzkodó tanúsítvány száma: T-41065/18/2016 
Tolódzkodó állvány tanúsítvány száma: T-41065/34/2016 
                 kiállítója: ÉMI-TÜV SÜD Kft.     kiállítás dátuma: 2016.07.25. 
Hasizom erősítő oszlopon tanúsítvány száma: T-41116/4/2018 
Hátizom erősítő oszlopon tanúsítvány száma: T-41116/5//2018 
Lépegetők (HDPE felület) tanúsítvány száma: T-41116/1/2018 
                 kiállítója: ÉMI-TÜV SÜD Kft.     kiállítás dátuma: 2018.11.30 
Tanúsítvánnyal rendelkező gumilap. Tanúsítvány száma: T-41155/2017 
                 kiállítója: ÉMI-TÜV SÜD Kft.     kiállítás dátuma: 2017.08.03. 
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Fényképek 

  
 

Eltérések a szabványtól Javasolt javítás Értékelés  
- - megfelelő 
 

Dokumentáció Észrevételek 
Megjelölés van  
Tanúsítvány - eszközök és gumilap van 
Használati és karbantartási útmutató van 
 


