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Felvonók piacfelügyelete a BFKH-nál
Budapest Főváros Kormányhivatalába történő
MKEH
beolvadás után is változatlanul folynak a
felvonók
piacfelügyeleti
ellenőrzései. Mint ismeretes a Magyar
Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) 2016. december 31-én megszűnt, általános
jogutódja Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH). A BFKH – azon belül a Metrológiai
és Műszaki Felügyeleti Főosztály, Piacfelügyeleti Osztály – az MKEH-ban megkezdett (2014.
június 5-től tartozott feladatkörébe) felvonók piacfelügyeletét folytatja tovább. Így a BFKH
idei piacfelügyeleti programjában is szerepel a felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági
berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 28/2016.
(VIII. 23.) NGM rendelet hatálya alá tartozó felvonók piacfelügyeleti ellenőrzése.

BFKH

Jelen hírlevelünkben főként a felvonószerelő-vállalkozások számára nyújtunk tájékoztatást
annak érdekében, hogy a biztonságos és a jogszabályoknak megfelelő felvonó berendezéseket
tudjanak forgalomba hozni, üzembe helyezni.

Jogszabályi követelmények
Az NGM rendelet – mely a 2014/33/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet ülteti át –
részletesen felsorolja az egyes gazdasági szereplők kötelezettségeit. A felvonók tekintetében
gazdasági szereplő a gyártó, a felvonó szerelő vállalkozás és a meghatalmazott képviselő. A
biztonsági berendezések tekintetében az előző felsorolást ki kell egészíteni még az importőrrel
és a forgalmazóval. A gazdasági szereplők közül most a felvonószerelő vállalkozást emelnénk
ki, mivel a felvonószerelő vállalkozás feladata:







hogy a felvonó tervezése, gyártása, üzembe helyezése és vizsgálata az NGM rendelet
1. mellékletében meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági
követelményekkel összhangban történjen;
a műszaki dokumentáció elkészítése;
a NGM rendelet 15. §-ában említett vonatkozó megfelelőségértékelési eljárások
elvégzése/elvégeztetése;
az EU-megfelelőségi nyilatkozatot kiállítása,
a CE megfelelőségi jelölés feltüntetése a felvonón.
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Az NGM rendelet 15. §-a szerinti – a felvonókra vonatkozó – megfelelőségértékelési
eljárások a következők, melyek közül választhat a felvonószerelő vállalkozás:









típusvizsgálat és átvételi ellenőrzés;
típusvizsgálat és a termék minőségbiztosítása;
típusvizsgálat és a gyártás minőségbiztosítása;
teljes minőségbiztosítás és átvételi ellenőrzés;
teljes minőségbiztosítás és a termék minőségbiztosítása;
teljes minőségbiztosítás és a gyártás minőségbiztosítása;
egyedi termékellenőrzés;
teljes minőségbiztosítás és tervvizsgálat.
Egyes megfelelőségértékelési eljárások esetén a bejelentett szervezetnek
tanúsítványt kell kiállítani, pl. típusvizsgálat esetén típusvizsgálati
tanúsítványt, vagy egyedi termékellenőrzés esetén megfelelőségi
tanúsítványt. Tehát a tanúsítvány az NGM rendelet, illetve a 2014/33/EU
irányelv adott megfelelőségértékelési eljárására vonatkozik.

Ha a felvonó átesett a megfelelőségértékelési eljáráso(ko)n, akkor a felvonószerelő
vállalkozásnak ki kell állítania az EU-megfelelőségi nyilatkozatot, és a felvonó fülkéjében fel
kell tüntetnie a CE-jelölést. A CE-jelölést annak a bejelentett szervezet számának kell
követnie, mely részt vett az átvételi ellenőrzésben, vagy a termék minőségbiztosításában,
vagy a gyártás minőségbiztosításában, vagy az egyedi ellenőrzésben, vagy a teljes
minőségbiztosításban és tervvizsgálatban.
A felvonók EU-megfelelőségi nyilatkozatát magyar nyelven kell elkészíteni (magyarországi
beszerelés esetén), és az alábbi információkat kell tartalmaznia:









a felvonószerelő vállalkozás cégneve és címe;
adott esetben a meghatalmazott képviselő cégneve és címe;
a felvonó megnevezése, típus- vagy sorozatjegyei, sorozatszáma és a cím, ahol a
felvonót beszerelték;
a felvonó beszerelési éve;
minden vonatkozó rendelkezés, amelyeknek a felvonó megfelel*;
nyilatkozat arról, hogy a felvonó megfelel valamennyi vonatkozó uniós harmonizációs
jogszabálynak**;
az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozás***;
adott esetben a felvonó EU-típusvizsgálatát végző bejelentett szervezet neve, címe és
azonosítási száma és az EU-típusvizsgálati tanúsítvány száma;
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adott esetben a felvonó egyedi termékellenőrzését végző bejelentett szervezet neve,
címe és azonosítási száma;
adott esetben a felvonó átvételi ellenőrzését végző bejelentett szervezet neve, címe és
azonosítási száma;
adott esetben a felvonószerelő vállalkozás minőségbiztosítási rendszerét (termék-,
gyártás- vagy teljes minőségbiztosítás) jóváhagyó bejelentett szervezet neve, címe és
azonosítási száma;
a felvonószerelő vállalkozás vagy meghatalmazott képviselője nevében a nyilatkozat
aláírására meghatalmazott személy
o neve,
o beosztása,
o aláírása, továbbá az aláírás helye és dátuma.

Megjegyzések:
* A vonatkozó rendelkezések az NGM rendelet, illetve a 2014/33/EU irányelv alapvető
egészségvédelmi és biztonsági követelményei.
** A felvonóra egyetlen megfelelőségi nyilatkozatot kell készíteni, melyben fel kell sorolni az
összes többi vonatkozó irányelvet (pl. elektromágneses összeférhetőség) is.
*** A vonatkozó harmonizált szabványok előírásait teljesítő felvonókról vélelmezni kell,
hogy teljesítik az adott irányelv alapvető védelmi követelményeit (feltéve, hogy e szabványok
lefedik az irányelv összes ilyen követelményét). Ha a gyártó nem, vagy csak részben
alkalmazta a harmonizált szabványokat, akkor a megfelelőségi nyilatkozatban erre ki kell
térni, és fel kell tüntetni, hogy milyen más megoldást (szabvány, előírás, stb.) alkalmazott a
felvonószerelő vállalkozás.

