Felvonó, mozgólépcső, mozgójárda megszüntetésének tudomásulvétele iránti kérelem *
a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet
3. § (7) bekezdése és 4. § (1) bekezdés c) pontja alapján

1. A felszerelési hely (ingatlan) megnevezése, címe, helyrajzi száma:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

2. A berendezés üzemeltetőjének neve, címe, elérhetősége (telefon, fax, e-mail):
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

3. A berendezés tulajdonosának neve, címe, elérhetősége (telefon, fax, e-mail):
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

4. A berendezés főbb műszaki adatai:
•

berendezés azonosító száma: ..........................................................................................

•

jelleg, fajta:
[

] személyfelvonó; [

] teherfelvonó; [

] személy-teherfelvonó

[

] személyszállításra való körforgó felvonó;

[

] egyéb (pl. ollós emelő): ..............................................................................................

•

teherbírás [kg vagy fő]: ...................................................................................................

•

névleges sebesség [m/s]: .................................................................................................

•

emelőmagasság [m]: .......................................................................................................

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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5. A kérelemhez csatolt mellékletek felsorolása:
[

] műszaki adatlap a 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 3. melléklet szerint;

[

] az építmény legalább 1:500 léptékű alaprajza, azonosíthatóan az összes elbontandó és
megmaradó berendezéssel, valamint megjelölve azokat, amelyek helyére új berendezés
kerül (amennyiben értelmezhető);

[

] forgalomelemzési számítás (abban az esetben, ha az építmény továbbra is fennmarad, és
rendelkezik további működő felvonóval, mozgólépcsővel, mozgójárdával);

[

] a bontáshoz tervezett technológiai leírás, amely tartalmazza a bontáshoz felhasználandó
eszközöket, segédszerkezeteket, a műveletek sorrendjét, a közművezetékek leválasztási
módját, a munkavédelmi és környezetvédelmi előírásokat, valamint az elbontásra kerülő
szerkezetek, anyagok további sorsának meghatározását;

[

] tervezői nyilatkozat a 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 6. melléklet szerint;

[

] .......................................................................................................................................

[

] .......................................................................................................................................

Alulírott …….................................................................................................................................
(név, cím) az 4. pontban megjelölt berendezés megszüntetésének tudomásulvételét kérem a
műszaki biztonsági hatóságtól. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az 1-4.
pontban közölt válaszok és adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a
felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 4. §
(7) és (8) bekezdése értelmében a bontási tevékenység akkor kezdhető meg, ha az üzemeltető a
tevékenység megkezdése előtt legalább tizenöt nappal a bontási szándékára irányuló kérelmét
a Hatósághoz benyújtotta, és a Hatóság a bontási tevékenység végzését a bontási kérelem
beérkezésétől számított 10 napon belül nem tiltotta meg; az üzemeltető a bontási tevékenység
befejezésének tényéről, a befejezéstől számított 15 napon belül értesíti a Hatóságot és az
országos nyilvántartást vezető Budapest Főváros Kormányhivatalát.

Kelt ......................................., ......... év ..................... hó ..... nap

......................................................
aláírás (kérelmező)

*

Megjegyzés:
A kitöltött és aláírt bejelentő lapot (és mellékletét) a berendezés felszerelési helye szerint illetékes, A fővárosi és
megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalához
(Hatósághoz) kell benyújtani. (Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró
hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016.
(XI. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint)
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