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A 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet hatálya
alá tartozó felvonókkal, mozgólépcsőkkel és
mozgójárdákkal kapcsolatos tevékenységet
végző
nyilvántartott
szervezet
nyilvántartásba vételének meghosszabbítása

HATÁROZAT
MARTON Műszaki Szakértő Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság, székhelye: 1116 Budapest, Tétényi
út 128./b. adószáma: 12217904-2-43, (a továbbiakban: Ügyfél), 2019. szeptember 23-án beérkezett
kérelmében igazolta a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Fmr.) 15. §-a szerinti nyilvántartott szervezetekre vonatkozó alkalmasságát
az Fmr. hatálya alá tartozó felvonókkal, mozgólépcsőkkel és mozgójárdákkal kapcsolatos
tevékenységek végzésére. Az Ügyfelet az Fmr. és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és
folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény hatálya alá tartozó
hatósági nyilvántartásba veszem
BP/0102/1310-1/2019. nyilvántartási számon az alábbi adatok rögzítésével:
–

cég neve:

MARTON Műszaki Szakértő Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

–

székhelye: 1116 Budapest, Tétényi út 128./b.

–

végezhető tevékenységek:
felvonó esetében







Felvonó főbb műszaki adatainak megváltoztatásával járó átalakítása után, a berendezés
üzembe helyezés előtti vizsgálata alapján alkalmassági nyilatkozat kiadása [Fmr. 2. § 10.
c)]
Engedély nélkül létesített felvonó fennmaradása és használatbavétele iránti kérelemhez,
a leállított berendezés újraindításához írásbeli hozzájárulás kiadása [Fmr. 4. § (4)]
Felvonó engedélyhez kötött átalakítása és felújítása után, valamint a használatbavételi
engedély feltételeként, azt megelőzően üzembe helyezés előtti vizsgálat elvégzése [Fmr.
10. § (7) b)]
Felvonó lényeges átalakítása, alkatrészcserék utáni, nem rendszeres kötelező műszaki
biztonságtechnikai felülvizsgálat elvégzése [Fmr. 10. § (7) a); 25. § (5)]
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Felvonó baleset utáni nem rendszeres kötelező műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálata
[Fmr. 10. § (7) c)]
A felvonó az Fmr. 2. § 9. pontja szerinti veszélytelenítés iránti intézkedés megtétele, ezt
követően a veszélytelenítés megtörténtének és szakszerűségének kötelező műszaki
biztonságtechnikai felülvizsgálata [Fmr. 10. § (7) d); 17. § e), p)]
Az Fmr. 2. § 9. pontja szerint veszélytelenített felvonó ismételt üzemeltetéséhez szükséges
hatósági engedélyhez, újbóli használatbavételi alkalmassági nyilatkozat kiadása [Fmr. 7. §
(2); 17. § h)]
Felvonó fővizsgálatának elvégzése [Fmr. 10. § (2), (5), (10)]
Felvonó ellenőrző vizsgálatának elvégzése [Fmr. 10. § (2), (5); 20. § (6)]
A felvonó ellenőrzése során a berendezéssel kapcsolatban a helyszínen tett ideiglenes
intézkedés megtétele [Fmr. 17. § f)]
Felvonó leállítása [Fmr. 2. § 8.; 10. § (4)]
Leállított felvonó újraindítása [Fmr. 10. § (4), (8)]
A leállított felvonó ismételt üzemeltetéséhez szükséges hatósági engedélyhez,
újbóli használatbavételi alkalmassági nyilatkozat kiadása [Fmr. 17. § h)]
Diszpécserrendszer felülvizsgálata [Fmr. 10. § (6)]
Felvonóvezető kioktatása, betanítása [Fmr. 18. §]
Gépkönyv hitelesítése és bejegyzés gépkönyvbe [Fmr. 21. § (2), (6) b)]

mozgólépcső, mozgójárda esetében




















Mozgólépcső, mozgójárda főbb műszaki adatainak megváltoztatásával járó átalakítása
után, a berendezés üzembe helyezés előtti vizsgálata alapján alkalmassági nyilatkozat
kiadása [Fmr. 2. § 10. c)]
Engedély nélkül létesített mozgólépcső, mozgójárda fennmaradása és használatbavétele
iránti kérelemhez, a leállított berendezés újraindításához írásbeli hozzájárulás kiadása
[Fmr. 4. § (4)]
Mozgólépcső, mozgójárda engedélyhez kötött átalakítása és felújítása után, valamint
a használatbavételi engedély feltételeként, azt megelőzően üzembe helyezés előtti
vizsgálat elvégzése [Fmr. 10. § (7) b)]
Mozgólépcső, mozgójárda lényeges átalakítása, alkatrészcserék utáni, nem rendszeres
kötelező műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálat elvégzése [Fmr. 10. § (7) a); 25. § (5)]
Mozgólépcső, mozgójárda baleset utáni nem rendszeres kötelező műszaki
biztonságtechnikai felülvizsgálata [Fmr. 10. § (7) c)]
Mozgólépcső, mozgójárda az Fmr. 2. § 14. pontja szerinti veszélytelenítés iránti intézkedés
megtétele, ezt követően a veszélytelenítés megtörténtének és szakszerűségének kötelező
műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálata [Fmr. 10. § (7) d); 17. § e), p)]
Az Fmr. 2. § 14. pontja szerint veszélytelenített mozgólépcső, mozgójárda ismételt
üzemeltetéséhez szükséges hatósági engedélyhez, újbóli használatbavételi alkalmassági
nyilatkozat kiadása [Fmr. 7. § (2); 17. § h)]
Mozgólépcső, mozgójárda fővizsgálatának elvégzése [Fmr. 10. § (2), (5), (10)]
Mozgólépcső, mozgójárda ellenőrző vizsgálatának elvégzése [Fmr. 10. § (2), (5); 20. § (6)]
A mozgólépcső, mozgójárda ellenőrzése során a berendezéssel kapcsolatban
a helyszínen tett ideiglenes intézkedés megtétele [Fmr. 17. § f)]
Mozgólépcső, mozgójárda leállítása [Fmr. 2. § 13; 10. § (4)]
Leállított mozgólépcső, mozgójárda újraindítása [Fmr. 10. § (4), (8)]
A leállított mozgólépcső, mozgójárda ismételt üzemeltetéséhez szükséges hatósági
engedélyhez, újbóli használatbavételi alkalmassági nyilatkozat kiadása [Fmr. 17. § h)]
Gépkönyv hitelesítése és bejegyzés gépkönyvbe [Fmr. 21. § (2), (6) b)]
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–

a nyilvántartásba vétel időbeli hatálya 2024. szeptember 19. az Fmr. 15. § (2) bekezdés szerint,
a kérelmezett tevékenységre vonatkozó Nemzeti Akkreditáló Hatóság által 2019. szeptember
19-én kiadott NAH-3-0018/2019/K akkreditálási okirat alapján.

–

a foglalkoztatott ellenőrök nyilvántartási számai:
Sorsz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Név
Bakai Adrián Zsolt
Bencsetler Balázs
Csongrádi Béla
Csóré Mihály
Dulna Pál
Gesztáler Tibor
Horváth Sándor
István György
Ivicsics Gyula
Kamarás Péter
Katona Dávid
Kész Ottó József
Koltai Henrik
Kovács Ágnes
Kurucz Zoltán
Mácsai György
Márton István
Molnár Zsolt
Móni Béla
Nagy Attila
Oláh Béla
Oros Tibor
Rajzó Sándor
Rózsa Gergely Béla
Samu László
Tóta Lajos
Tóth Gyula
Tóth Zsolt
Varga István
Viczencz Csaba

Terület
Felvonó és mozgólépcső
Felvonó
Felvonó
Felvonó
Felvonó
Felvonó
Felvonó
Felvonó
Felvonó és mozgólépcső
Felvonó
Felvonó
Felvonó
Felvonó és mozgólépcső
Felvonó
Felvonó és mozgólépcső
Felvonó
Felvonó
Felvonó
Felvonó és mozgólépcső
Felvonó és mozgólépcső
Felvonó
Felvonó
Felvonó és mozgólépcső
Felvonó
Felvonó
Felvonó és mozgólépcső
Felvonó
Felvonó és mozgólépcső
Felvonó
Felvonó

Nyilvántartási számok
F/00209/2018,
F/00217/2018
F/00182/2017
F/00134/2015
F/00017/2015
F/00018/2015
F/00005/2015
F/00019/2015
F/00135/2015
F/00136/2015
F/00021/2015
F/00208/2018
F/00022/2015
F/00023/2015
F/00219/2019
F/00138/2015
F/00113/2015
F/00176/2016
F/00024/2015
F/00117/2015
F/00211/2018,
F/00119/2015
F/00190/2017
F/00121/2015
F/00025/2015
F/00026/2015
F/00128/2015
F/00131/2015
F/00029/2015
F/00130/2015
F/00132/2015
F/00133/2015

A nyilvántartásba vétellel egyidejűleg a BP/102/1595-2/2018. számon 2018. november 28-án kiadott
határozat és annak minden módosítása hatályát veszti.
A műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 1. melléklet
11. fejezet 1. pontjában megállapított 10.000,- Ft, azaz tízezer forint igazgatási szolgáltatási díj
megfizetése megtörtént. Az indokolástól és a jogorvoslatról való tájékoztatástól az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 81. § (2) bekezdése alapján eltekintettem.
Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint
Dr. György István kormánymegbízott megbízásából

Digitálisan aláírta: Pethő Sándor
Dátum: 2019.09.26 12:37:55 +02'00'
Pethő Sándor
osztályvezető
Kapják: 1. Címzett,
2. Irattár
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