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Felvonók piacfelügyelete az MKEH-nál
A felvonó berendezésekkel kapcsolatos piacfelügyeleti hatósági feladatok, így ellenőrzésük
2014. június 5-én került a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Piacfelügyeleti és
Műszaki Felügyeleti Hatóság Piacfelügyeleti Osztályának feladat-, és hatáskörébe.
Jelen hírlevelünkben a gyártók, illetve felvonószerelő-vállalkozások számára nyújtunk
tájékoztatást annak érdekében, hogy a felvonó berendezések tekintetében jogkövető
magatartásukkal hatékonyan működjenek közre a biztonságos és a jogszabályoknak megfelelő
piaci környezet kialakításában.

A piacfelügyeleti hatósági ellenőrzések tapasztalatai
2014.06.05.- 2015.03.31.

A Hatóság alapvető
tapasztalata, hogy a
fenti
időszakban
elvégzett piacfelügyeleti
hatósági
ellenőrzések
során
feltárt
nem
megfelelőségek
aránya eléri a 80 %-ot.
Habár
folyamatos
javulás
tapasztalható
elsősorban
a
2014. II. félévében
végzett
intenzív
ellenőrzéseknek
köszönhetően
(4%-al
csökkent
a
nem
megfelelő berendezések
száma), megállapításunk szerint a 2015. I. negyedéves statisztikai mutatók sem kielégítőek,
ezért az éves piacfelügyeleti ellenőrzési tervben előirányzott kiemelt számú felvonó
ellenőrzés végrehajtása továbbra is megalapozottnak és fontos munkafeladatunk.
A berendezések jelentős százaléka nem elégíti ki a felvonók biztonsági követelményeiről és
megfelelőségének tanúsításáról szóló 108/2001. (XII.23.) FVM-GM együttes rendelet
vonatkozó bekezdéseit (az okokat ld. lent részletesen).

Piacfelügyeleti hírlevél
2015/3.
Tájékoztató a felvonók piacfelügyeleti
ellenőrzésének tapasztalatairól
2015. április 3.

Az
oldalt
látható
statisztika
a
leggyakrabban
előforduló
nem
megfelelőségek, illetve
hiányosságok
listáját
szemlélteti,
ezek
elsősorban a vonatkozó
rendeletek
alábbi
bekezdéseinek nem vagy
nem
megfelelő
betartását jelenti.

Jogszabályi
háttér
Az FVM-GM rendelet
8. § (2) bekezdés a) pontja szerint a felvonószerelő-vállalkozásnak fel kell szerelnie a
megfelelőségi jelölést a felvonóra és ki kell bocsátania a megfelelőségi nyilatkozatot a
rendelet 2. számú mellékletében meghatározott tartalommal, figyelembe véve az alkalmazott
megfelelőség-értékelési eljárást.
Az FVM-GM rendelet 2. számú melléklet B) része alapján a megfelelőségi nyilatkozaton a
típusvizsgálatot végző szervezet azonosító számát, az üzembe helyezés előtti vizsgálatot
végző szervezet azonosító számát, a megfelelőségi nyilatkozatot aláíró személy azonosítási
adatait is fel kell tüntetni. A megfelelőségi nyilatkozaton a fülkén szereplő felvonó azonosítási
számot (gyári számot) kell feltüntetni.
Az FVM-GM rendelet 10. § (1) bekezdés szerint a felvonót és a biztonsági berendezést
forgalomba hozatala előtt a gyártó által a biztonsági berendezésen, illetve a felvonószerelővállalkozás által a felvonó fülkéjén elhelyezett, az FVM-GM rendelet 3. számú melléklete
szerinti megfelelőségi jelöléssel és az 1. számú melléklet 5. pontjában előírt feliratokkal kell
ellátni, amely azt jelzi, hogy az adott termék megfelel minden rá vonatkozó jogszabály
alapvető követelményének.
Az FVM-GM rendelet 3. számú melléklet 1. pontja szerint a megfelelőségi jelölés a CE
jelölés szimbóluma és a forgalomba hozatal évének két utolsó számjegyéből áll, ezt követi a
bejelentett tanúsító szervezet azonosítási száma.
Az FVM-GM rendelet 1. számú melléklet 5. pontja kimondja, hogy a felvonókon mindazokat
az adatokat fel kell tüntetni, amelyeket külön jogszabályok a gépekre vonatkozóan előírnak,
különösen a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról szóló
16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet (a továbbiakban: NFGM rendelet) 1. számú
mellékletének 1.7.3. pontjában előírtakat. Ezeken túlmenően minden felvonó fülkéjében jól
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látható táblát vagy címkét kell elhelyezni, ami a névleges teherbírást és a maximálisan
szállítható utasok számát mutatja.
Az NFGM rendelet 1. számú mellékletének 1.7.3. pontjának
megfelelően minden gépen olvashatóan és maradandóan fel
kell tüntetni legalább a következő adatokat:
a) a gyártó cég neve és teljes címe, és ha indokolt, a
meghatalmazott képviselő ugyanezen adatai,
b) a gép megnevezése,
c) a CE-jelölés,
d) sorozat- vagy típusmegnevezés,
e) adott esetben a sorozatszám,
f) a gyártás éve, amely az az év, amelyben a gyártási
folyamat befejeződött.
Az FVM-GM rendelet 10. § (3) bekezdése előírja, hogy a
megfelelőségi jelölést, valamint feliratokat jól láthatóan,
egyértelműen és maradandó módon kell elhelyezni a felvonófülkén, illetve minden egyes
biztonsági berendezésen, vagy ha ez nem lehetséges, akkor nem eltávolítható táblán a
biztonsági berendezéshez rögzítve.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Európai Bizottság által a 95/16/EK irányelvhez kiadott
útmutatójában a CE jelölés felerősítésére vonatkozóan a következő ajánlást közli:
„A felvonók esetében a CE jelzést olvasható és letörölhetetlen módon kell a felvonó fülkében
felerősíteni ugyanazon a táblán, amelyen a felvonó szerelőjének neve és címe van, a sorozat
vagy típus, a sorszám és a gyártási év megjelölése mellett. Ez lehetővé teszi, hogy magának a
felvonónak a megfelelőségét igazoló CE jelzést megkülönböztessük a felvonóba beszerelt
biztonsági berendezések CE jelzésétől.”
Az FVM-GM rendelet 6. § (3) bekezdés a) pontja szerint a biztonsági berendezés gyártójának
ki kell bocsátania a megfelelőségi nyilatkozatot a rendelet 2. számú mellékletben
meghatározott tartalommal, figyelembe véve az alkalmazott megfelelőségértékelési eljárást.
Az FVM-GM rendelet 6. § (6) bekezdése szerint a biztonsági berendezés kereskedelmi
forgalmazója köteles meggyőződni arról, hogy a biztonsági berendezés gyártója a 3.§ (2)
bekezdésében meghatározott részletes műszaki dokumentációt és a megfelelőségi
nyilatkozatot részére átadta, valamint rögzítette a biztonsági berendezésen a megfelelőségi
jelölést.
Az FVM-GM rendelet 3.§ (3) bekezdése szerint a felvonószerelő-vállalkozásnak részletes
használati útmutatót kell biztosítania a tulajdonos vagy az üzemeltető részére a felvonó helyes
üzemeltetése, karbantartása és biztonságos használata érdekében, feltüntetve a használati
lehetőségek korlátozását is.
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A gyártók, illetve a felvonószerelő-vállalkozások felelősséggel tartoznak fenti rendelkezések
betartásáért.

További információk
Felhívjuk a figyelmet, hogy típus, típuscsalád esetén a hatósági ellenőrzések során feltárt
hiányosságok, illetve nem megfelelőségek pótlása a már forgalomba hozott típus, típuscsalád
összes berendezésére – nem csak a hatósági ellenőrzés után forgalomba hozott felvonókra –,
illetve az ellenőrzés alá vont berendezésre vonatkozik. A Hatóság az előírt kötelezettségek
végrehajtást ellenőrzi.
Példa a helyes tartalmú adattáblára (a névleges teherbírás és a maximálisan szállítható utasok
számán túl):

Tanúsító
szervezet száma

gyártási szám
gyártási év

Gyártó neve
Gyártó teljes címe
Típus megnevezése (ha nem egyedi felvonó)

Javasoljuk, hogy további felmerülő kérdéseikkel kapcsolatban közvetlenül forduljanak a
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság
Piacfelügyeleti Osztályához a honlapon fellelhető elérhetőségek valamelyikén.

MKEH PMFH Piacfelügyeleti Osztály
1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.
Telefon: 458-5596 – Fax: 458-5864
E-mail cím: piacfelugyelet@mkeh.gov.hu
Honlap: www.mkeh.gov.hu

