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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 10.§-
a alapján a Polgármesteri Hivatalban lévő felvonónak el kell végeztetni tárgyév június 30-ig mű-
szaki biztonságtechnikai felülvizsgálatát.  
 
2018. év előtti karbantartási szerződések tartalmazták a biztonságtechnikai felülvizsgálatot is. A 
rendszeres karbantartást végző vállalkozással 2018. évre megkötött szerződésünk e munkát 
már nem tartalmazza. A szerződés jóváhagyásakor jeleztük, hogy a felülvizsgálatra más vállal-
kozást kell keresnünk. A Marton Szakértő Kft. a biztonságtechnikai felülvizsgálat elvégzésére 
jogosult, az éves egyszeri munka nettó összege – ajánlata szerint – nettó 23.880 Ft. A vállalko-
zási szerződés tervezetét az előterjesztéshez csatolom. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2018. április 16. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Fodor Rita Mária 
                                                                                                          jegyző általános helyettese 
 
 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 

3. Jogszabályi háttér:  

3/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 
 
20.§ (3) bekezdés h) pontja lapján: „az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, 
megállapodást – a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képvi-
selő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ és 
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Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köte-
les a vis major munkacsoporttal egyeztetni,” 
 
 
A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 
5. A berendezések nyilvántartása 
8. § (1) *  A Kormányhivatal a jogszerűen létesített és bejelentett berendezésekről országos 
nyilvántartást vezet. 
(2) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell 
a) a berendezés azonosító számát és a felszerelés helyét, a 9. §-ban meghatározott főbb mű-
szaki adatokat, továbbá a beszállóhelyek számát, a felújítás időpontját és a gyártó, illetve felvo-
nószerelő-vállalkozás megnevezését, 
b) a berendezés tulajdonosának és - ha nem azonos - az üzemeltetőjének a nevét és címét, 
c) *  a berendezés jogerős vagy végleges építési és használatbavételi engedélyének számát 
(ha van), 
d) a berendezés műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatai elvégzésének időpontját, a felül-
vizsgálat lényeges megállapításait, felülvizsgálat alapján a megtett intézkedéseket, 
 
6. A berendezések ellenőrzése 
10. § (1) Az üzemeltetőnek rendszeresen ellenőriztetnie kell a berendezésnek a rendeltetéssze-
rű és biztonságos használatra alkalmasságát. 
(2) *  A kötelező műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatokat naptári évenként a 20 évnél nem 
régebbi vagy felújított berendezés esetében, valamint kisteherfelvonó esetében évente felváltva 
egy fővizsgálatot és egy ellenőrző vizsgálatot, egyébként félévenként felváltva egy fővizsgálatot 
és egy ellenőrző vizsgálatot kell a nyilvántartott szervezettel elvégeztetni. 
(3) Az ellenőrzést a vonatkozó előírások és a 29. §-ban foglaltak figyelembevételével az érvé-
nyes szabványok alapján kell elvégezni. 
(4) Az ellenőr vagy a műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatokkal megbízott nyilvántartott 
szervezet ellenőre - balesetveszély esetén - jogosult és köteles a berendezést leállítani. Ezt a 
jogosultságot a megbízási szerződésben rögzíteni kell. A leállítást követő egy éven belül a leál-
lított berendezés újraindítását csak az a nyilvántartott szervezet végezheti, amelyik a felvonó 
rendszeres műszaki biztonságtechnikai vizsgálataira való megbízással a leállítás előtt rendelke-
zett. Az ellenőr és a nyilvántartott szervezet felelős az általa elvégzett vizsgálatok teljességéért, 
eredményéért és szakszerűségéért. 
(5) *  Az üzemeltető a létesítést követő 90 napon belül, majd ezt követően minden naptári év 
június 30-ig köteles a műszaki biztonságtechnikai vizsgálatok elvégeztetésével valamelyik nyil-
vántartott szervezetet megbízni. A megbízást az üzemeltető, vagy az általa közvetlenül megbí-
zott szervezet vagy személy adhatja ki, kivéve a karbantartást végző személyt vagy szerveze-
tet. Amennyiben a megbízás korábban nem került kiadásra, annak kiadása annak az üzemelte-
tőnek a feladata, akinek tulajdonában vagy üzemeltetésében a berendezés június 30-án állt. A 
felvonó összes, nyilvántartott szervezet által végezhető vizsgálatát csak e megbízott nyilvántar-
tott szervezet végezheti. Másik nyilvántartott szervezetet megbízni csak az esetleges biztonság-
technikai hiányok elhárítását és ellenőrzését követően lehet. 
(6) A diszpécserrendszer üzemeltetője köteles megbízni egy nyilvántartott szervezetet a rend-
szer évenként legalább egyszeri felülvizsgálatával. 
(7) *  A nyilvántartott szervezetek ellenőre végzi a következő, nem rendszeres kötelező műszaki 
biztonságtechnikai felülvizsgálatokat: 
a) a felvonón, illetve a mozgólépcsőn végzett, a 29. §-ban foglaltak figyelembevételével a vo-
natkozó szabványok alapján lényegesnek minősülő beavatkozások, átalakítások, alkatrészcse-
rék után végzendő lényeges átalakítások utáni vizsgálatot, 
b) az engedélyhez kötött átalakítások és a felújítások után, valamint a használatbavételi enge-
dély feltételeként, azt megelőzően üzembe helyezés előtti vizsgálatot, 
c) a balesetek után vizsgálatot, 
d) a berendezés veszélytelenítése után a veszélytelenítést ellenőrző vizsgálatot. 
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(8) A leállítást elrendelő ellenőrnek a gépkönyvben, írásban rögzített döntése alapján, a gép-
könyvben rögzített feltételekkel a berendezést a karbantartó, illetve az üzemeltető is újraindít-
hatja. 
(9) *  A nyilvántartott szervezet a műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatok eredményét ha-
vonta összesítve megküldi a Kormányhivatalnak. 
(10) Új berendezés esetében az üzembe helyezés előtti vizsgálat az első évi éves fővizsgálatot 
helyettesíti. 
(11) *  A műszaki felülvizsgálatok elvégzésének kötelezettsége nem áll fenn a veszélytelenített 
berendezések, valamint a nyilvántartott szervezet, az ellenőr, a karbantartó vagy a Hatóság 
dokumentált intézkedésének hatására balesetveszély esetén leállított berendezések tekinteté-
ben. 
 

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatalban lévő 
felvonó műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatára vállalkozási szerződés jóváhagyásáról 
készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Marton Szakértő Kft-vel kötendő, a határozat mellékletét képező vállalko-
zási szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza dr. Varga Tibor jegyzőt a szerződés aláírására. 
 
 
Határidő: 2018. május 11. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 




















