TÁJÉKOZTATÁS
a felvonó- és mozgólépcső ellenőrök nyilvántartásba vételével, a nyilvántartási adatok módosításával
és a nyilvántartásból törléssel kapcsolatos eljárásokról
A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) 17/A. § (2)
bekezdése értelmében a Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Hatóság) közhitelű
hatósági nyilvántartást vezet a felvonók és mozgólépcsők kötelező műszaki biztonságtechnikai
felülvizsgálatát végző ellenőrökről (a továbbiakban: ellenőrök).
Az ellenőri tevékenység végzésének bejelentésére a Pftv. rendelkezései mellett a felvonókról,
mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendeletben (a továbbiakban:
Fmr.) foglaltakat, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános
szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben (a továbbiakban: Szolgtv.) foglaltakat kell alkalmazni.
Ellenőri tevékenységet az folytathat, aki büntetlen előéletű; szakirányú felsőfokú (közlekedési,
gépészeti vagy villamossági) szakképesítéssel; legalább három év szakmai (felvonó- vagy
mozgólépcső-tervezési, vagy -szerelési, vagy -karbantartási) gyakorlattal rendelkezik; felvonó- vagy
mozgólépcső ellenőri OKJ vizsgakötelezettségének eleget tett. A bejelentési kötelezettség
elmulasztása jogkövetkezményeket von maga után. A bejelentési kötelezettség vonatkozik a korábban
már engedélyt szerzett és a hatósági nyilvántartásba bejegyzett ellenőrökre is, amennyiben a
nyilvántartásba vett adataikban változás következik be.
A bejelentések megfelelésének ellenőrzése tekintetében a Szolgtv. előírásai az irányadók.
Az ellenőri jogosultság a megadástól számított öt évig hatályos. A jogosultság hatálya – az ellenőr
bejelentésére – öt évenként meghosszabbodik. A jogosultság hatálya meghosszabbodásának feltétele
a Fmr. 13. § (4) bekezdés szerinti továbbképzés elvégzése és a teljesítés igazolása.
A 2014. június 5. előtt kiadott ellenőri engedély alapján az ellenőri jogosultságok az engedély időbeli
hatályának leteltéig, de legfeljebb 2019. június 5-ig gyakorolhatók.
Az ellenőr a bejelentést a Fmr. 4. mellékletében meghatározott adattartalmú, a Kormányhivatal által
rendszeresített, kitöltött és aláírt nyomtatványon (ld. a Nyomtatványok és az e-Nyomtatványok rovatot)
nyújthatja be a BFKH Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály Műszaki Felügyeleti
Osztályához. A bejelentés mellékleteként csatolni kell a következő dokumentumokat:




a díj befizetését igazoló készpénz átutalási megbízást (másolatban), vagy banki
átutalás esetén a banki kivonatot (másolatban),
az ellenőri tevékenység feltételeként meghatározott képesítés és gyakorlati idő
meglétét igazoló okiratokat,
büntetlen előélet igazolására 60 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárás díja a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért,
valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról
szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 1. számú melléklete 10. fejezetének 1. pontja alapján:
3 000 Ft.
A díjfizetési kötelezettséget a díj beszedésére jogosult BFKH részére a Kormányhivatal Magyar
Államkincstárnál vezetett 10023002-00309653-00000000 számú fizetési számlája javára kell
teljesíteni.
A nyilvántartásban szereplő adatokban történt változást az ellenőr 15 napon belül köteles bejelenteni
és igazolni a Hatóságnak.
Az ellenőri tevékenység végzésével kapcsolatos adat vagy adatok megváltozásának bejelentését,
valamint az ellenőri jogosultság meghosszabbítására vonatkozó bejelentést ugyancsak a Fmr. 4.
mellékletében meghatározott adattartalmú nyomtatványon lehet megtenni. Az ellenőri jogosultság
meghosszabbítására vonatkozó bejelentés esetén csatolni kell a Fmr. 13. § (2) bekezdésében előírt (a

tárgyévre, valamint az előző bejelentés/kérelem benyújtásának évét követő évig visszamenőleg a
korábbi naptári évekre vonatkozóan legalább évi 16 óra) továbbképzés és vizsga eredményes
teljesítésének igazolását is.
A Szolgtv. szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság feladatait az BFKH Metrológiai és Műszaki
felügyeleti Főosztály Műszaki Felügyeleti Osztálya látja el.
A Hatóság törli a nyilvántartásból az ellenőrt, ha az ellenőr
 jogosultságának hatálya lejárt és nem kérte meghosszabbítását,
 bejelenti, hogy a tevékenységet nem kívánja tovább folytatni,
 tevékenysége folytatásának feltételei már nem állnak fenn,
 elhalálozik,
 a tevékenysége során vagy mulasztásával közvetlen életveszélyes, vagy közvetlen
balesetveszélyes helyzetet okoz,
 ellenőri tevékenységével összefüggő jogszabályokat, szakmai előírásokat súlyosan megsérti,
 adatszolgáltatási kötelezettségét ismételten elmulasztotta,
 jogosulatlan ellenőri tevékenységet végez.
A Hatóság az ellenőrök jegyzékét honlapján közzéteszi, amely tartalmazza az ellenőr nevét, a
hatósági nyilvántartási számát, továbbá – ha ahhoz az ellenőr előzetesen hozzájárult – a hatósági
nyilvántartásba bejelentett lakcímét, székhelyét, a telefonszámát, a faxszámát és az elektronikus
postacímét.

