HATÁROZAT KIVONATA
Budapest Főváros Kormányhivatala Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály
Piacfelügyeleti Osztály a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII.
törvény (a továbbiakban: Tpftv.) 17. § (1)-(2) bekezdésében előírt kötelezettségének
eleget téve az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. §
(1) bekezdésének c) pontjában írtakkal összhangban 2019. április 2. napján az
alábbi tartalmú határozat kivonatát teszi közzé:
Eljáró hatóság: Budapest Főváros Kormányhivatala (Metrológiai és Műszaki
Felügyeleti Főosztály Piacfelügyeleti Osztály; a továbbiakban: Hatóság)
Határozat száma és tárgya: BP/0101/449-4/2018.; Kleemann FlexyLift típusú,
199172 gyártási számú hidraulikus személyfelvonó ügye; piacfelügyeleti bírság
A határozattal kötelezett neve és székhelye: Goldlift Építőipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1163 Budapest, Gárda u.
27.; a továbbiakban: Ügyfél)
A határozat tárgyát képező berendezés leírása:
Megnevezés:
Felvonószerelő vállalkozás:
Típus:
Gyártási év:
Gyártási szám:

hidraulikus személyfelvonó
Goldlift Kft.
1163 Budapest, Gárda u. 27.
Kleemann FlexyLift
2017
199172

Jogszabályi rendelkezések megsértésének megállapítása
jogszabályi rendelkezések pontos megjelölésével:

a

megsértett

A Hatóság 2018. december 4. napján a 1037 Budapest, Gyöngysor u. 10-12. címen
üzemeltetett Kleemann FlexyLift típusú, 199172 gyártási számú, hidraulikus
személyfelvonó berendezés tekintetében helyszíni piacfelügyeleti ellenőrzést tartott,
amelynek során a tárgyi személyfelvonót, a felvonók és a felvonókhoz készült
biztonsági berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőségének
tanúsításáról szóló 28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM
rendelet) szerinti alapvető biztonsági követelmények teljesülése tekintetében
ellenőrzés alá vonta.
A helyszíni ellenőrzés során Hatóság a tárgyi berendezésre vonatkozóan
megállapította, hogy:
1. A fülkében elhelyezett adattáblán:
− a feliratok nem magyar nyelven vannak feltüntetve;
− nincs feltüntetve a felvonószerelő vállalkozás neve és kapcsolattartási
címe;
− nincs feltüntetve a felvonó típusmegnevezése;
− a CE-jelölést követően nincs feltüntetve az átvételi ellenőrzést végző
bejelentett szervezet száma;
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− a felvonó beszerelési (gyártási) éve hibásan lett feltüntetve, mert az
átvételi ellenőrzést végző bejelentett szervezet tanúsítványa szerint
2018-ban történt.
2. A ”Személyfelvonó berendezés Megfelelőségi Nyilatkozat” nem megfelelő, mert:
− a nyilatkozat helyes megnevezése EU-megfelelőségi nyilatkozat;
− a felvonó típus megnevezése pontatlan, mert az átvételi ellenőrzést
végző
bejelentett
szervezet
tanúsítványa
szerint:”hidraulikus
személyfelvonó”;
− nincs feltüntetve a felvonó beszerelési éve;
− az alkalmazott harmonizált szabványok megnevezése pontatlan, mert
nincsenek feltüntetve a szabványok teljes hivatkozási számai és
felsorolásuk nem teljes;
− nincs feltüntetve az EU-típusvizsgálatát végző bejelentett szervezet
neve, címe, azonosítási száma és a bejelentett szervezet által
kibocsátott EU-típusvizsgálati tanúsítványra való hivatkozás;
− kiállítási dátuma (2018. 04.12.) korábbi, mint a felvonó átvételi
ellenőrzési eljárást lezáró tanúsítvány kiadásának dátuma (2018. 05.
03.);
− nincs aláírással hitelesítve.
3. A használati utasítás nem tartalmazza a részletes használati és karbantartási
utasításra vonatkozó, hatályos jogszabály(ok)ban foglalt tartalmi elemeket
(karbantartás, felülvizsgálat, javítás, időszakos ellenőrzés).
4. A felvonó műszaki adatlapján tévesen van feltüntetve a gyártási szám (199172
helyett 199175).
Fentiekre tekintettel a Hatóság 2018. december 18. napján kelt végzésében
értesítette az Ügyfelet, hogy hivatalból piacfelügyeleti eljárást indított és a
kézhezvételtől számított 8 napos határidővel felszólította, hogy tegye megfelelővé, és
igazolja a tárgyi termék NGM rendeletben meghatározott követelményeknek való
megfelelőségét, így különösen nyújtsa be a tárgyi termék megfelelőségének
igazolására elektronikus úton a Hatósághoz:
1. a helyes adatokat tartalmazó, fülkében elhelyezett adattábláról készült
fényképfelvételt;
2. a vonatkozó és hatályos jogszabály(ok)ban foglalt követelményeknek való
megfelelőséget igazoló helyes tartalmú (NGM rendelet 2. melléklet, II.
fejezet szerinti) EU-megfelelőségi nyilatkozatot;
3. a felvonó részletes, magyar nyelvű használati utasítását;
4. a helyes tartalmú felvonó műszaki adatlap másolatát.
A közigazgatási hatósági eljárás során megállapítást nyert, hogy az Ügyfél a
jogsértő állapot helyreállítása érdekében többszöri felszólítás ellenére sem
intézkedett. Mindezekre tekintettel a tárgyi berendezés megfelelősége az NGM
rendelet szerinti alapvető biztonsági és egészségvédelmi követelmények
vonatkozásában nem igazolt.
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A határozat rendelkező része:
A Hatóság az Ügyfél részére a termék megfelelővé tételének elmulasztása miatt
70.000,- Ft, azaz hetvenezer forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki.
Véglegessé válás vagy annak hiányára történő utalás:
A Hatóság döntése végleges, ha azt a Hatóság már nem változtathatja meg. A
véglegesség a döntés közlésével áll be.
A határozattal szembeni jogorvoslati eljárás:
E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozatot sérelmező ügyfél
keresetlevelet a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc
napon belül a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez nyújthat be.
A határozat kiadmányozójának neve, beosztása: Kapitány Mária osztályvezető.
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