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3. számú melléklet  

Tisztelt Üzemeltet ı! 
A módosított 146/2014. (V.5.) Korm. rendelet értelmében az üzemeltetınek rendszeresen ellenıriztetnie kell a berendezésnek 

a rendeltetésszerő és biztonságos használatra alkalmasságát. A kötelezı mőszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatokat naptári 
évenként a 20 évnél nem régebbi vagy felújított berendezés esetében, valamint kisteherfelvonó esetében évente felváltva egy 
fıvizsgálatot és egy ellenırzı vizsgálatot, egyébként félévenként felváltva egy fıvizsgálatot és egy ellenırzı vizsgálatot kell a 
nyilvántartott szervezettel elvégeztetni. 
 

A módosított 146/2014. (V.5.) Korm. rendelet 10. §. 5. értelmében az üzemeltetı a felvonó összes, nyilvántartott szervezet 
által végezhetı vizsgálatát csak a mőszaki biztonságtechnikai vizsgálatokkal megbízott nyilvántartott szervezet végezheti. Másik 
nyilvántartott szervezetet megbízni csak az esetleges biztonságtechnikai hiányok elhárítását és ellenırzését követıen lehet. 
 

Tájékoztatás a Marton Szakért ı Kft. 2021. évre vonatkozó 
vizsgálati- és egyéb szolgáltatási díjairól Ft-ban  

(az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák) 
 

Sor-
szám 

Tevékenység 
megnevezése  

Teherbírás 
kg. 

Megálló-
helyek 
száma 

Elsı kötelez ı mőszaki 
biztonságtechnikai 

felülvizsgálat 

Második kötelez ı mőszaki 
biztonságtechnikai 

felülvizsgálat 

1. 0-250 0-12 15 200 10 600 

2. 251-3500 0-3 18 500 10 600 

3. 251-550 4-6 20 500 13 500 

4. 551-3500 4-6 22 300 14 500 

5. 251-1100 7-12 23 300 16 500 

6. 1101-3500 7-12 26 800 18 900 

7. 3500 felett 0-12 31 200 20 300 

8. tetszıleges 12 felett 33 500 23 500 

9. 

Felvonók 

Mozgássérült emel ı 20 500 13 900 

10. Páternoszter (körforgó)  54 000 38 000 

11. Mozgólépcs ı/mozgójárda 43 000 34 000 
 
 
Kiszállási díjak:  

A megyeszékhelytıl számítva 0-20 km távolságon belül a kiszállási díj 1.200,- Ft/felvonó vizsgálatonként/ellen ırzésenként.                                 
A megyeszékhelytıl számított 20 km-nél távolabbi kiszállások esetén a vizsgálatok és egyéb szolgáltatások díjtételei + 20  %-
kal változnak. 

 
Igazgatási szolgáltatási díj:  

A felvonók, mozgólépcsık igazgatási szolgáltatási díját a 61/2016. (XII.29.) NGM rendelet szabályozza:  
5.000,- Ft, ÁFA körön kívüli. 

Az illetékrıl szóló 1990. évi XCIII. Tv. alapján illetékmentességre jogosult Megrendelıink részére az igazgatási szolgáltatási díj 
nem kerül felszámításra. Ennek feltétele a Budapest Fıváros Kormányhivatala által közzétett tulajdonosi nyilatkozat egy eredeti 
példányának postai úton történı megküldése Irodánk részére. 
 

Helyszíni vizsgálat/ellen ırzés meghiúsulása esetén  (Megrendelınek felróható okokból) 
 

Meghiúsult vizsgálat/ellenırzés egyszeri díja címenként: 1 db felvonó esetén 9.500,- Ft + ÁFA;      
- további berendezések esetén 2.000,- Ft/berendezés + ÁFA. 

Meghiúsult vizsgálat kiszállási költsége megyeszékhelyen:   1.200,- Ft/alkalom + ÁFA. 

Meghiúsult vizsgálat utazási költsége megyeszékhelyen kívül: 80 Ft/km/alkalom + ÁFA.  
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Tájékoztatás a Marton Szakért ı Kft, mint nyilvántartott szervezet által végezhet ı 
további vizsgálatok/ellen ırzések, illetve egyéb szolgáltatások 2021. évi díja iról 

(az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák) 
 
 

 

Vizsgálatok, egyéb szolgáltatások megnevezése 

Vizsgálatok,  
egyéb 

szolgáltatások  
díjai Ft-ban 

1. 
 
Felvonó kezelıi/mentési tevékenység oktatása és jártasság ellenırzése 
 

Egyedi árajánlat 
alapján 

2. Leállított felvonó/mozgólépcsı újraindítása 25 500 

3. Karbantartó vállalkozás váltást megelızı ellenırzı vizsgálat 25 500 

4. Felvonó/mozgólépcsı alkatrészek cseréjét vagy javítását követı javítás utáni vizsgálat 
/146/2014. (V.5.) Korm. rendelet szerint/ 

28 000 

5. 

Felvonó/mozgólépcsı biztonsági elem, komplett részegység cseréje esetén végzendı átalakítás utáni 
vizsgálat dokumentáció ellenırzéssel. 
/146/2014. (V.5.) Korm. rendelet szerint/ 

45 000 

6. 

Felvonó/mozgólépcsı részleges átalakítás (biztonsági elemek, komplett részegységek cseréje) után 
végzendı vizsgálat, dokumentáció ellenırzéssel. 
/146/2014. (V.5.) Korm. rendelet szerint/ 

63 000 

7. 

Felvonó/mozgólépcsı lényegesnek minısülı beavatkozások, átalakítások után végzendı lényeges 
átalakítás utáni vizsgálat, elızetes kiviteli tervellenırzéssel. 
/146/2014. (V.5.) Korm. rendelet szerint/ 

90 000 

8. Felvonó/mozgólépcsı mőszeres vizsgálata, eredmények dokumentálása 45 000 

9. Felvonó/ mozgólépcsı veszélytelenítés megtörténtének és szakszerőségének ellenırzése 25 500 

10. Gépkönyv hitelesítése felméréssel  38 000 

11. Gépkönyv hitelesítés 18 000 

12. Gépkönyv üresen 10 000 

13. Szakmai konzultáció 
13 500 / megkezdett 

mérnökóra 

14. Felvonó/ mozgólépcsı kiviteli terv felülvizsgálat 27 000 

15. 
 

Felvonó/ mozgólépcsı üzembe helyezés elıtti, illetve ismételt üzembe helyezés elıtti vizsgálata 
alapján alkalmassági nyilatkozat kiadása dokumentáció (engedélyezési/kiviteli terv) ellenırzéssel  
/146/2014. (V.5.) Korm. rendelet szerint/  

72 000 

16. Baleset utáni vizsgálat végzése - legkevesebb 1 mérnöknap 72 000 

 - szükség esetén további vizsgálatok végzése  9 500 / óra 

17. Diszpécserrendszer felülvizsgálata 85 000 

18. Felvonó/ mozgólépcsı szabványossági felülvizsgálat  
- dokumentáció ellenırzéssel 

126 000 

19. Felvonó/ mozgólépcsı energiahatékonyságának felülvizsgálata, eredmények dokumentálása 126 000 

20. Körülkerített emelıterő emelıberendezés idıszakos biztonsági felülvizsgálat 23 000 / alkalom 

21. Felvonó karbantartás szakszerőségének ellenırzése 14 500 / alkalom 

22. Mozgólépcsı/mozgójárda karbantartás szakszerőségének ellenırzése 18 500 / alkalom 

23. Utóellenırzések – minimum 2 óra - 9 500 / mérnökóra 

24. Bontás ellenırzése 25 500 
 
 

Érvényes: 2021. május 5-t ıl visszavonásig. 


