
Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 34/2015 

Kedves Kolléga! 

Kérem engedje meg, hogy hírlevelünkben tájékoztassuk a Nemzeti Fogyasztóvédelmi 

Hatóság legújabb vizsgálatáról, amelynek keretén belül mágneses gyerekjátékok 

ellenőrzésére került sor. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság mechanikai és műszaki 

laboratóriumában vizsgált 10 játékból 2 esetben –  az egyik játék egy mágneses darts, a 

másik egy mágneses építő készlet – állapították meg a szakemberek, hogy veszélyesek 

lehetnek, így ezek forgalmazását megtiltotta a hatóság. A vizsgálat szempontjairól, a 

veszélyekről az alábbi összefoglalóban olvashat. 

Ezt követően megosztjuk Önnel Brüsszel info rovatunkban a visszautasított beszállás és 

légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és 

segítség közös szabályainak megállapításáról szóló 261/2004/EK rendeletnek, valamint a 

légifuvarozók felelősségéről szóló 2027/97/EGK rendeletnek az utasok és poggyászaik 

légi szállítása tekintetében történő módosításáról szóló javaslat aktuális helyzetét. 

Sorszám  Kép  Megnevezés  Származási 
hely  

Vizsgált 
termékjellemz ők 

Nem megfelel
paraméterek

1 

 

ABABABY márkájú, 
ITEM NO:8019 

modellszámú, Dart 
Board 

megnevezésű 
mágneses darts 

tábla szett 

Kína 

Húzó vizsgálat 
 

Kis alkatrészek 
vizsgálóhengere 

 
Mágneses térerő 

Húzó vizsgálat
 

Kis alkatrészek 
vizsgálóhengere

 
Mágneses térer

2 

 

First classroom 
márkájú, ID:13655 
azonosító jelölésű, 
8203 cikkszámú, 
5999057764360 

vonalkódú, letter & 
number magnetic 

megnevezésű 
mágneses számok 

szett 

Kína 

Húzó vizsgálat 
 

Kis alkatrészek 
vizsgálóhengere 

 
Mágneses térerő 

- 



3 

 

J&H Dragon Toyz 
márkájú, 

5998665710936 
vonalkódú, 
NO.JH663B 

modellszámú, 
MAGMAX Crystal 

megnevezésű 
mágneses 
építőjáték 

Kína 

Kis alkatrészek 
vizsgálóhengere 

 
Mágneses térerő 

Kis alkatrészek 
vizsgálóhengere

 
Mágneses térer

4 

 

Geomag Color 
márkájú, 

0871772002512 
vonalkódú, Item 251 

modellszámú 
mágneses 
építőjáték 

Svájc 

Kis alkatrészek 
vizsgálóhengere 

 
Mágneses térerő 

- 

5 

 

Tesco márkájú, 
5052004623285 

vonalkódú, 140610 
modellszámú, Go 

Create 
megnevezésű 

mágneses játék 

EU 

Kis alkatrészek 
vizsgálóhengere 

 
Mágneses térerő 

- 

6 

 

Piccoli Mondi 
márkájú, 

8027352005264 
vonalkódú, 088 12 

modellszámú, Super 
Farm megnevezésű 

mágneses játék 

EU 

Húzó vizsgálat 
 

Kis alkatrészek 
vizsgálóhengere 

 
Mágneses térerő 

 
Ütés vizsgálat 

- 

7 

 

Toys márkájú, 
6920140224217 

vonalkódú, 
HLX028792 

modellszámú 
mágneses rajztábla 

Kína 

Húzó vizsgálat 
 

Kis alkatrészek 
vizsgálóhengere 

 
Mágneses térerő 

- 



8 

 

CWY márkájú, 
9910300010177 
vonalkódú, ITEM 

NO.:25588A 
modellszámú, 
Fishing Game 
megnevezésű 

mágneses játék 

Kína 

Húzó vizsgálat 
 

Kis alkatrészek 
vizsgálóhengere 

 
Mágneses térerő 

- 

9 

 

TOYS márkájú, 
5999063935822 

vonalkódú, XF105 
modellszámú 

mágneses játék 
tábla 

Kína 

Forgatónyomaték 
vizsgálat 

 
Kis alkatrészek 
vizsgálóhengere 

 
Mágneses térerő 

- 

10 

 

ALEXANDRA 
márkájú, 

9789632974446 
vonalkódú, ISBN 

978-963-297-444-6 
kódú, Viola 
hercegnő 

megnevezésű 
mágneses könyv 

EU 

Forgatónyomaték 
vizsgálat 

 
Kis alkatrészek 
vizsgálóhengere 

 
Mágneses térerő 

- 

Komoly veszélyt jelenthetnek egyes mágneses játékok 

Mágneses játékokat vizsgáltak a szakemberek a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 

Mechanikai és Villamos Laboratóriumában. Két termék forgalmazását kellett megtiltani, mert 

súlyos sérülést okozhatnak. 

Azok a mágneses játékok, amelyek túlságosan erős mágneseket tartalmaznak, azért lehetnek 

veszélyesek, mert a játékokról leválasztható mágneseket a gyerekek könnyen lenyelhetik. 

Abban az esetben pedig, ha egy gyerek szervezetébe véletlenül egynél több mágnes kerül, 

akkor azok a bélfalon keresztül vonzhatják egymást, amelyek végül bélperforációt vagy 

bélelzáródást okozhatnak. Ezeknek a betegségeknek a felismerése nem mindig egyszerű, mert 

sok gyermek csak influenzaszerű tüneteket mutat.  



 

A nemzetközi adatok szerint a legtöbb ilyen baleset a 10 hónapos és a 8 éves kor közötti 

gyermekekkel történik. Az esetek több mint 80%-ban mágneses építőjáték-készletekben lévő 

erős mágnesek okoztak sérülést. Számos esetben sebészeti beavatkozással lehetett a 

mágneseket a bélrendszerből eltávolítani. A magyarországi gyermekkorházakban is 

találkoztak már hasonló esettel. 

Nagyon fontos szabály ezeknél a termékeknél, hogy a mágnesek a játékra megfelelően 

legyenek rögzítve - azaz ne lehessen azokat könnyen leszedni. 

  

A játékokra szerelt mágnesekre speciális szabály vonatkozik. Fontos követelmény, például 

hogy nem lehetnek az előírtnál erősebbek. (az ún. fluxusindex maximum 50 kG2mm2 

lehet). A tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy a baleseteket olyan mágnesek okozták, 

amelyek az előírtnál erősebbek voltak. 

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság mechanikai és műszaki laboratóriumában vizsgált 

10 játékból 2 esetben állapították meg a szakemberek, hogy veszélyesek lehetnek.  

Az egyik játék egy mágneses darts. A játék veszélye az, hogy a nyíl száráról könnyen 

letekerhető a mágneses alkatrész. Az úgynevezett mágnesesfluxus-indexe pedig 50 helyett 

311 kG2mm2- azaz a megengedett több mint a hatszorosa.  A másik játék egy mágneses építő 

készlet volt, melynél már a készlet eleve tartalmazott könnyen lenyelhető mágneses alkatrészt. 



A mágnesesfluxus-indexe 119,78 kG2mm2, tehát itt is a megengedett érték többszöröse volt 

kimutatható. 

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság idén másodszor vizsgálta a mágneses játékokat. A 

tavalyi évhez képest pedig egyértelmű javulás tapasztalható. A 2014-es vizsgálatban 

ugyanis a játékok 43%-a tartalmazott a gyermekekre veszélyes mágnest.  

  

forrás: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 

  

  

Újra jelentkezik a külügyi 
rovatunk, a 

Brüsszel info 

A Légiközlekedési 

munkacsoport 2015. április 

20-i ülésén részletesen 

megvizsgálta a visszautasított 

beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás 

és segítség közös szabályainak megállapításáról szóló 261/2004/EK rendeletnek, valamint a 

légifuvarozók felelősségéről szóló 2027/97/EGK rendeletnek az utasok és poggyászaik légi 

szállítása tekintetében történő módosításáról szóló javaslat átdolgozott szövegét. A 

tagállamok lényegében a lábjegyzetek (tagállami vélemény) szerint kitartottak a korábbi 

álláspontjuk mellett.  Továbbra sincs lényeges előrelépés, a lábjegyzetek száma nem 

csökkent. Az elnökség (PRES) kitartott az eredeti célkitűzése mellett és a júniusi tanács 



ülésen továbbra is általános megközelítésre törekszik. A tanács ülését előkészítő Coreper: 

május 20-án. Az elnökség (PRES) kérte, hogy a tagállamok lehetőség szerint legyenek 

rugalmasak a végső megállapodás érdekében.  

Amennyiben a fenti tájékoztatóval kapcsolatban bármilyen kérdése lenne, 

keresse Boldizs József kollégánkat a jozsef.boldizs@nfm.gov.hu e-mail 

címen 

  

  

  

  

  

Kérem engedje meg, hogy felhívjuk a figyelmét facebook oldalunkra, ahol megtalálja eddig 
megjelent híreinket.  

Az oldalt az alábbi linkre kattintva érheti el: 

facebook.com/kedveskollega 

  

Főszerkesztő: 

Keszthelyi Nikoletta 

nikoletta.keszthelyi@nfm.gov.hu 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium – a fogyasztók érdekében 

www.nfh.hu 

 


