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Kedves Kolléga!
Kérem engedje meg, hogy hírlevelünkben tájékoztassuk a Nemzeti Fogyasztóvédelmi
Hatóság akkreditál Mechanikai és Villamos Laboratóriumának legutóbbi vizsgálatáról,
amelynek során rollereket, tricikliket, játék gördeszkákat, lábbal hajtható kisautókat
ellenőriztek a szakemberek. 9 fajta roller (8 fajta játékroller és 1 fajta sportroller), 6 fajta
tricikli, 4 fajta játékautó és 3 fajta játék gördeszka, azaz összesen 22 termék vizsgálatára
került sor, amelyből összesen 12-ről derült ki, hogy nem biztonságos. A veszélyes
termékek forgalmazását a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság megtiltotta, a termékek
visszahívásáról a területileg illetékes kormányhivatalok fognak intézkedni. A vizsgálat
részleteiről az alábbi összefoglalóban olvashat.
Ezt követően Brüsszel info rovatunkban tájékoztatjuk a Fogyasztóvédelmi Munkacsoport

attaséüléséről, ahol a tagállamok megvitatták a származási ország feltüntetésének kérdését,
amely a termékbiztonságról szóló jogalkotási csomag legfontosabb megoldatlan politikai
kérdése.

Veszélyes rollerek, triciklik, autók - Mire ügyeljünk ezeknél a
termékeknél?
A gyermekek tömegét hordozó játékok témavizsgálat keretében az NFH
akkreditált Mechanikai és Villamos Laboratóriuma által
vizsgált termékjellemzők és az azokhoz tartozó vizsgálati eredmények

Sorszám

A termék megnevezése
(márkanév, modell- vagy
típusszám)

Termék képe

Vizsgálat során

- A játékroller állófelü
része sorjás.

- A játékroller első ke
mm.
1

Scooter Folder Slider játékroller

(Követelmény: minimum

- A roller kormányfog
33 mm.
(Követelmény: minimum

- A játékroller első ke
mm.

(Követelmény: minimum
2

Scooter Rollerboard játékroller

- A roller kormányfog
33 mm.

(Követelmény: minimum

3

EPline EPO1944 játékroller

- A játékroller állítható
található semmilyen jelöl
vázba süllyesztésének leg

4

OZINC ZC028265 tricikli és
roller

5

Nebulus TX SV8233 játékroller

6

Outdoor Zone gyermekroller

-

A stabilitás vizsgálat

-

- A játékroller állítható
található semmilyen jelöl
vázba süllyesztésének leg

- A játékroller hátsó v
varraton hegyes végződé

- A játékroller első ke
mm.
7

Fashion Scooter játékroller

(Követelmény: minimum

- A roller kormányfog
33 mm.

(Követelmény: mi

8

Disney Planes játékroller

-

9

MIRLAND 7021 játékroller

-

10

Tesco TrikeT 162 tricikli

11

Trappola 6 tricikli

12

JRD-902 tricikli

-

A stabilitás vizsgál

-

A stabilitás vizsgál

- Az ülés felhajtható v
napernyőt tartó rudak, va
előrevezető mozgatható r
burkolatán lévő nyílás sz
beszorulhatnak.

13

JX-254 tricikli

14

CTK-328 Pink tricikli

- A szülői kormány ru
valamint a háttámla és a
újjai beszorulhatnak.

-

- A tricikli egyik rögzí
sorjásak.

- A váz egyik heggesz
tartalmaz.
15

SHT-01 tricikli

- A kormányszerkezet
beszorulhatnak.

- A dinamikus vizsgála
kadt. Az elszakadt rész

- A stabilitás vizsgálat

16

DISNEY zenélő futóquad

17

TESCO Kids Go-kart T.102

18

GRAND PRIX 5038 autó

- A felépítmény és
nyílás nagyobb, mint 5
felhajtása során teljese

19

HG 1107 jármű

20

HUDORA mini gördeszka

21

Zinc 141128 mini gördeszka

-

22

de longhi mini gördeszka

-

Veszélyes rollerek, triciklik, autók - Mire ügyeljünk ezeknél a
termékeknél?

Rollereket, tricikliket, játék gördeszkákat, lábbal hajtható kisautókat vizsgált a Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatóság. Összesen 22 féle terméket vizsgáltak meg a szakemberek a
hatóság akkreditált Mechanikai és Villamos Laboratóriumában. A termékek közel feléről –
összesen 12 termékről – derült ki, hogy nem biztonságos.

Az úgynevezett gyermekek tömegét hordozó játékoknak speciális szabályoknak kell
megfelelniük. Ha túlságosan törékeny egy ilyen termék, vagy túl instabil, esetleg nem
megfelelő a szerkezeti kialakítása, akkor a termékek balesetveszélyesek lehetnek. A vizsgálat
kizárólag a játékként árusított, valamint a fiatal gyermekeknek készített termékekre
(triciklik, játékrollerek, játékgördeszkák játékautók) terjedt ki. A laboratóriumban
szám szerint 9 fajta rollert (8 fajta játékroller és 1 fajta sportroller), 6 fajta triciklit, 4
fajta já
...

