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Tárgy: Tanácsok felvonó tulajdonosok és üzemeltetők részére 

A felvonókra vonatkozó 113 /1998.(VI.10.) kormányrendeletet a 146/2015. (V.5.) korm. ren-

delet váltotta fel, abban a reményben, hogy ezen a területen is jelentős energia és élőmunka takarít-

ható meg, ami végül is rezsicsökkentést eredményezne, mégpedig a biztonság csorbítása nélkül. 

A korábbi rendelet bizonyos mértékű korszerűsítése indokolt volta az új rendelet azonban 

olyan hibákat tartalmazott, ami miatt nyilvánvaló volt, hogy módosítása szükséges. Ezt a 280/2015. 

(IX.22.) Korm. rendelet meg is tette azonban a szakmai javaslatok mellőzésével, így egyes kérdé-

sekben bizonytalan helyzetet teremtett. Ezek feloldására az alábbi, szigorúan szakmai alapon álló 

javaslatokat tesszük. 

1.) Felvonók felújítása. A rendelet első változata 2020-ig a felvonók teljekörű felújítását írta 

elő, hogy azok feleljenek meg a ma még részleteiben ismeretlen új EU előírásoknak. Ez nem csak 

jogilag volt elfogadhatatlan, de egyúttal megvalósíthatatlan is. Ezt most a 280-as kormányrendelet 

eltörölte, holott éppen a hajtások korszerűsítése a réven érhető el a legnagyobb energia megtakarí-

tás. Ez típustól függően mintegy 50 %! Ennek elérése volt a rendelet alapvető célja. 

A felújítási kampánnyal nem értettünk egyet, de akkor is most is javasoljuk a berendezések 

műszaki állapottól függő ütemes felújítását, korszerűsítését. Elsősorban azoknál a felvonóknál me-

lyek 10 évnél öregebbek. Különösen akkor, ha legutóbbi felújításuk több mint 5 éve volt. Ilyenkor a 

berendezéseket célszerű felvonószakértővel, vagy felvonó ellenőrrel felülvizsgáltatni, és a SNEL 

szabvány (MSZ EN 81-80:2004 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 

Meglévő felvonók biztonságának növelése) útmutatásait, és a tulajdonos(ok) anyagi erejét figye-

lembe véve egy, vagy akár több lépcsőben korszerűsíteni. A szabvány az MMK és a Magyar Fel-

vonó Szövetség közös munkájának köszönhetően magyar nyelven is elérhető. 

2.) A rendelet korábban előírt havi karbantartási ciklusidőt a 20 évnél fiatalabb felvonók-

nál a korábbinak kétszeresére emelte, de azzal a kitétellel, hogy a berendezéshez tartozó gyári elő-

írások az irányadók. Tehát mielőtt valaki áttér a ritkább karbantartásra, tanulmányozza át az 

üzembe helyezéskor kapott dokumentumokat. Ha azokban a két hónap, mint előírás tételesen sze-

repel, ahhoz lehet igazodni, ha havi, akkor azt kell betartani. Ha tételes előírás nincs a 20 évnél 

fiatalabb berendezéseknél a ritkítás jogszerű, de élettartam csökkenéssel, és gyakoribb meghibáso-

dással számolni kell. Ugyanakkor az előírtnál gyakoribb, tehát havi karbantartást nem tiltja semmi! 

3.) A rendelet eltörölte a karbantartás felügyeleti ellenőrzést, és a 20 évnél fiatalabb berende-

zéseknél évi egy, idősebbeknél évi két ellenőrzést ír elő. Így ütemezés nélkül jogszerű, az is, ha két 

ellenőrzés között 23, ill. 11 hónap telik el. Javasoljuk, hogy a vizsgálatok megrendelésénél a legfel-

jebb 13 ill. 7 hónapos időközt kössék ki! Ne feledjük, hogy a korábbi rendszer úgy biztonság-

technikai, mind üzembiztonsági szempontból bevált, tehát annak ritkítását csak óvatosan java-

soljuk. Évi két, ill. három ellenőrzést, ami megfelelő ütemezés mellett lényegesen megnyugtatóbb, 

mintha csak a jogi keretek „kimerítése” szerint járunk el. Ne feledjük a rendelet a tulajdonos, ill. 

üzemeltető felelősségét nem veszi át! Sőt! 

4.) A rendelet a rendszeres ellenőrzésen túl a mentés azonnali lehetővé tételét is megköveteli. 

Erre a célra megengedi a távfelügyeleti rendszer alkalmazását, amely biztosítja a szakszerűséget, de 

nem teszi lehetővé az azonnaliságot, kb. félórával számolni kell, ugyanakkor nagy előnye, hogy az 

utassal fónikus kapcsolat van, ami a bent rekedt utas megnyugtatása miatt igen előnyös. Ilyen 

esetben is célszerű, azonban, ha van üzemügyeletes. Hiba, hogy a rendelet az üzemügyeletes fo-

galmát törölte, mivel a 8/2001. (III.30.) GM rendelet szerint elzárt villamos kezelőhelyiségbe csak 

szakképzett, vagy kioktatott személy léphet be. A gépház és az akna pedig az! Szerencse, hogy a 

rendelet az üzemügyeletesek alkalmazását nem tiltja, így a korábban kiadott igazolványokkal 

rendelkezők változatlanul jogszerűen menthetnek, ahol pedig ilyen nincs, szakképzett személyeket 

kell alkalmazni. Ez, ha megoldható is, igen költséges, tehát az üzem ügyeletesi rendszert, mint vá-

lasztható alternatívát változatlanul javasoljuk. Kioktatásukra a felvonó ellenőrök és felvonószakér-

tők változatlanul alkalmasak, hiszen ők azok, akik az adott berendezést legjobban ismerik. 
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