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SZAKVÉLEMÉNY 

Kalandpark Biztonságtechnikai Jegyzőkönyv 

Ellenőrzési lista MSZ EN 15567 szabványsorozat szerint: 

Sport- és szabadidős létesítmények. Kötélpályák. 

Dátum: Megnevezés:  
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Értékelés 

Elsődlegesen leellenőrizendők éves szinten:    
    
- A kalandpálya az előző évhez képes nem lett átépítve.    
- Pályarajz a valóságnak megfelelő.    
- Fák számozása a pályarajznak megfelel.    
- Statikai tervdokumentáció (számítás) a valós, aktuális pályarajznak, 

szerkezeti kialakításnak megfelelő.    
- Eszközök éves és napi felülvizsgálata dokumentálva rendelkezésre 

áll. Az éves felülvizsgálatról készült jegyzőkönyv érvényes.     

- A részletes favizsgálati jegyzőkönyv és az összefoglaló táblázat 

érvényes, valamint a favizsgáló aláírta mindkét dokumentumot.    

- Szakági vizsgálatokban szereplő hibák kijavításának /selejtezések 

elvégzésének visszaigazolása megtörtént.    

- A favizsgálati jegyzőkönyvben szereplő faápolási munkák szakszerűen 

elvégzésre kerültek és ezt a favizsgálatot végző szakember nyilatkozattal 

igazolta (csak a favizsgáló nyilatkozatát fogadjuk el). 
   

- Nyilatkozat rendelkezésre áll a kalandpálya éves átvizsgálásáról, 

annak megfelelőségéről, biztonságos üzemeltethetőségéről. Csak 

üzemeltetőtől független ISO-s kalandpark építő igazolhatja le. 
   

- Nyilatkozat rendelkezésre áll, a pálya átépítéséről, pályaelem cseréről, 

ISO-s kalandparképítő által előírt javítások elvégzéséről. Átépítést, 

pályaelem cserét csak ISO-s kalandpark építő igazolhat le. 
   

- Nyilatkozat rendelkezésre áll a tanúsító szervezet által feltárt 

szabványossági hiányosságok, biztonságot növelő kiegészítő elemek 

(kikötések) pótlásáról. Kikötéseket csak ISO-s kalandpark építő 

igazolhatja vissza a favizsgálóval egyeztetve. A kikötési pontként 

használt fákat a favizsgálónak kell kijelölnie/ bevizsgálnia.     

   

- Rendelkezésre áll a villámvédelem kiépítésének 

szükségességét/szükségtelenségét igazoló dokumentum (csak 

villámvédelmi szakember állapíthatja meg). Ha szükséges a kiépítése, 

akkor érvényes a villámvédelmi felülvizsgálat. 
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SZAKVÉLEMÉNY 

Dokumentáció felülvizsgálata:    
    
- Üzemeltetéshez kapcsolódó dokumentumok, szabályzatok 

rendelkezésre állnak. 
   

- Rendelkezésre áll az Üzemeltetési Biztonsági Szabályzat (vizsgálatok 

irányultságai, időközei, helyi működési-, biztonsági szabályzások, 

személyi kompetenciák). 
   

- Rendelkezésre áll a pályákhoz kapcsolódó „Egyéni védőeszköz belső 

juttatási rend” (felszerelés belső nyilvántartása).    

- Rendelkezésre áll az adott pályára vonatkozó „Mentési terv”.    
- Rendelkezésre áll érvényes üzemeltetői kockázatelemzés.    
    
Üzemeltető személyzet oktatása, oktatási napló:    
    
- Rendelkezésre áll a „Magaslati kötélpálya” üzemeltetési 

biztonságtechnikai, munkavédelmi oktatási segédanyag, tematika.    

- Rendelkezésre áll az „Oktatási napló”.     
- Rendelkezésre áll és érvényes a „Szórakoztató berendezés 

üzemeltetői” végzettség – Online – TechnoTestor Kft.    

- Dokumentálva elvégzésre került a „Mentési terv” szerinti „mentési 

gyakorlat”, illetve minden más gyártó által előírt kötelező gyakorlati 

képzések (kompetencia mátrix szerinti). 
   

    
Egyéb dokumentumok:    
    
- Érvényes munkaegészségügyi orvosi alkalmassági vizsgálat.    
- Elsősegély-nyújtási végzettség igazolása.     
- Üzemeltető személyzet kijelölése.    
- Parkvezető (munkahelyi vezető) kijelölése”.    
- Pályaazonosítások ki vannak helyezve.    
- Napi kalandpark ellenőrzési jegyzőkönyv folyamatosan vezetve.    
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  Kivitelező aláírása     Üzemeltető aláírása 


