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a) ...
b) ...

c) a gyártási (technológiai) sorba beépített
d) ...
felvonókra és mozgólépcsőkre

3. AzMSZ19L7ol5 (KörülkeríEtt emelőterű emelőberendezés) szabvány szerint:

.,E szabvány tárgya a körülkerített (részben vagy teljesen zárt) emelőterű, szakaszos üzemű,
az üzemi technotógiához vagy termelőberendezéshez kapcsolódő, kizárólag teher
emelésére szolgáló emelő-, szállÍtó- és rakodóberendezés teruezésének és létesítésének álta-
lá nos biztonságtech nika i követelményei"

A fenti előírásokra tekintettel:

4. AJ.Msz EN 1398 szerinti szintkülonbség-kiegyenlítők nem minősülnek az építményszintek kö-
zött míiködő teheremelő berendezéseknek, lévén, hogy műszakilag egyetlen építményszinthez
kapcsolódnak.

terjedelem: 2x A4

Tárgy: Áltásrogtalás a felvonók illeWe az emelőgépek jogszabályoknak megfelelő alkalmazá-

sával kapcsolatban

Tisztelt lgazgató Úr!

A módosított 253ltgg7. (xII. 2o.) Korm. rendeletet (oTÉK), továbbá a felvonók és a moz-

gólépcsők építésügyi engedélyezéséről, üzemeltetéséről, etlenőzéséről és az ellenőrökről szóló

írs7rggs. on. i'o.l liorm. rendelei (a továbbiakban KR) alkalmazásával kapcsolatban az Éul rep
vonó és Mozgólépcső FelÜgyelet a rendeletek egyes előírásainak egységes alkalmazása érdekében a

következő állásfogla lást adja :

1. Az oTÉK 82. 5 (9) bekezdése szerint:
,,(9) Építményizintek közötti rendszeres teherszállítás céljára teherfelvonót, Vagy személy-

szállításra is alkalmas teherfelvonót kell létesíteni"

2. A KR 1. $ (1) bek. szerint:
,,(1) A rendeiet hatálya kiterjed'- a (2) bekezdésben emlÍlettek kivételével - az épÍtmények ré-

szét képező, azokba állandó jelleggel beépített minden felvonóra és mozgólépcsőre."

A KR 1. 5 (2) bek. szerint:
,,(2) Nem terjed kia rendelet hatálya:

1066 Budapest, Weiner Leó u' 4'
Levélcím: 139l Budapest' ff' 203
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A Magyar Szabványügyi Testületés az IQNET által az MsZ EN
Iso 9001:2009 szerint tanúsított szervezet.

A 113/1998' (u. 10') Kormányrendelet szerint szakmai
felügyeleti feladatokat ellátó szervezet'
A Felnőttképzési Akkreditáló Testület által AL-2255 intézmény-
akkreditaciós lajstromszámon akkreditált felnőttképzési intézmény.
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6.

Az emelőasztalokra vonatkozó MSZ EN 1570 szabvány 1.4. szakasza szerint ez a szabvány
nem vonatkozik az állandó telepítésű, az épület bizonyos szintjeit kiszolgáló emelőasztalokra,
tehát az oTÉK 82. $-ának alkalmazása szempontjából szintén közömbös. Amennyiben mégis
állandó telepítésű, az építményszinteket kiszolgáló, személyeket is szállító ollós berendezés
(ollós felvonó) létesülne, annak tanúsítására nem a Gép-dereKíva, hanem a Felvonó lrányelv,
illetve a 108/2001 (xII. 23) FVM-GM együttes rendelet vonatkozik, annak felvonó-
definírciója ezeket a berendezéseket külön megemlíti. Amennyiben ezek sebessége nem halad-
ja meg a 0,15 m/s értéket, va9Y kizárólag teherszállításra teruezté( szintén felvonónak minő-
sülnek, azonban megfelelőség-értékelés szempontjából a Gép-direktÍva vonatkozik rajuk. Ha
tehát ezek építményszinteket szolgálnak ki, az emelőmagasságtól fÜggetlenül felvonónak mi-
nősÜlnek.
Az olyan berendezések azonban, amelyek csak egy adott tárgy (pl. söröshordó) emelésére al-
kalmasak, és nem építményszinteket, hanem technológiai szinteket szolgálnak ki, nem minő-
sülnek felvonónak.

A mindennapi problémák között a legtöbbször az MSZ L9I70|5-B4 szabványra hivatkozva léte-
sített ,,körülkerített emelőterű emelőberendezések" szerepelnek. Ezek ezen állásfoglalás 3.
pontjában hivatkozott szabvány szerint az ,,uzemi technológiához, vagY termelőberendezéshez
kapcsolódó'' berendezések. TechnoIógiai szinteket szolgálnak ki, pl. sínrendszerekhez,
konvejorsorhoz, stb. kapcsolódnak, és összhangban az említett szabvány meghatározásával, a
KR szerint sem minősülnek felvonónak' Sokzor előfordul azonban, hogy az építményszinteket
kiszolgáló, valójában teher- vagy kisteher-felvonókat is,,körÜlkerÍtett emelőteríj emelő_
berendezésekként" teruezik és építési engedély, valamint használatbavételi engedély nélkül
helyezik üzembe. Ez akkor is szabálytalan, ha egyébként a berendezés részt Vesz egy techno-
lógiához tartozó emelési műveletben, de az emelés épÍtményszintek között történik, és a be-
rendezés általános teherszállításra alkalmas, azaz a KR szerint felvonónak minősül. Ez nem
csak az oTÉK e6írásaival ellentétes, hanem a KR többszörös megsértését is jelenti: ezen,
ténylegesen felvonónak minősülő berendezések létesÍtéséhez épÍtési és használatbavételi en-
gedély szÜkséges, a későbbiek során pedig a felvonók periodikus vizsgálatára vonatkozó elő-
írások szerint kell eljárni.
Az a tervező, kivitelező, üzembentartó, valamint az a kijelölt szerueze! amelyik ezeket az elő-
Í.ásokat nem tartja be, súlyos szabályséftést követ el. A berendezés leállításának elrendelésén
túl a szabálysértésekre vonatkozó új előírÉsok (Éw. oo. $ (a) bek.) szerint ennek következmé-
nye a Magyar Kereskedelmi és EngedélyezésÍ Hivatal, mint műszaki biztonsági hatóság által
kiszabandó közigazgatási bírság, amelynek összege magánszemély esetén 300 000 forintig,
szeruezet esetén 500 000 forintig terjedhet.
Nyilvánvaló, hogy egy esetleges balesetet követően a fenti szereplőknek büntetőjogi követ_
kezményekkel is számolniuk kell. A kijelölt szeryezetnek ezért a helyszínen is ellenőriznie kell a
teruező műszaki leírásban tett, a technológiához való kapcsolatra vonatkozó nyilatkozatá! és
amennyiben az valótlannak vagy tévesnek bízonyul, meg kell tagadnia a felvonó körülkerített
emelőberendezésként való üzembe helyezését.

Budapest, 2012. május 14.

Üdvözlettel:

Darabos Zoltán
a Felügyelet vezetője
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