A nemzetgazdasági miniszter 28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelete a felvonók és a
felvonókhoz készült biztonsági berendezések biztonsági követelményeiről és
megfelelőségének tanúsításáról
A 2016. augusztus 23-án kihirdetett NGM rendelet hatálya alá tartoznak az „építménybe és az
építkezéseken állandó jelleggel, tartós üzemeltetési céllal beépített felvonók”, valamint a
rendelet mellékletében meghatározott „felvonókhoz alkalmazandó biztonsági berendezések
biztonsági követelményei.”
A rendelet hatálya nem terjed ki:
a) olyan emelő-berendezésekre, amelyek sebessége nem nagyobb 0,15 m/s-nál;
b) az építkezés kiszolgálására használandó felvonókra;
c) kötélpályákra, beleértve a függővasutakat;
d) kifejezetten katonai vagy rendészeti célokra tervezett és épített felvonókra;
e) olyan emelő berendezésekre, amelyekről munkát végeznek;
f) a bányában alkalmazott szállítóberendezésre;
g) művészi előadásokon az előadók emelésére szolgáló emelő berendezésekre;
h) a közlekedési eszközökbe beszerelt felvonóra;
i) a gyártási technológiai sorba beépített vagy kizárólag üzemi munkaállások megközelítésére
szolgáló felvonóra, beleértve a gépek karbantartását és ellenőrzését lehetővé tevő helyet is;
j) a vasúti közlekedésről szóló törvény szerinti különleges vasutak közül a fogaskerekű
vasútra, a siklóra, valamint a személyek szállítására szolgáló kötélpályára;
k) mozgólépcsőkre és mozgójárdákra.
A rendelet széleskörűen szabályozza a felvonókkal kapcsolatos szereplők egyes feladatait, így
külön pontban tér ki a felvonószerelő vállalkozások, a gyártó, az importőr, illetve a
forgalmazók kötelezettségeire is.

A rendelet III. fejezete szabályozza a felvonók, illetve a felvonókhoz készült biztonsági
berendezések megfelelőségét. A 14-15. §-ok részletes leírást adnak a gyártók által
elvégeztetendő megfelelőségértékelési eljárásokról.

A megfelelőségértékelési eljárás részletei, a megfelelőségértékelő szervezettel kapcsolatos
szabályozás a IV. fejezetben találhatóak meg.
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A Kormány 207/2016. (VII. 21.) Korm. rendelete
a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet módosításáról

A július 25-én hatályba lépett módosítás érinti a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság
és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet), 22. –az
igazolásokról szóló- szakaszát, az alábbiak szerint:
„(5) A 21. § (2) bekezdés a) pontja, valamint (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben, ha
a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra, vagy szolgáltatás
megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat – a teljesítés oszthatatlansága
miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített
szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot
bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás vagy
szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást
benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján
az ellenszolgáltatásból részesült.”

A módosítás érinti még a Rendelt 50.§-át, mely módosítás alapján a szakasz a következő,
(3) bekezdéssel egészül ki:

„„(3) E rendeletnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 207/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: MódR.) 1. §-ával megállapított 22. § (5) bekezdését a MódR. hatálybalépése
után indult közbeszerzési eljárások esetében kell alkalmazni. E rendeletnek a MódR. 1. §-ával
megállapított 22. § (5) bekezdését a MódR. hatálybalépésekor folyamatban lévő olyan
közbeszerzési eljárások esetében is alkalmazni kell, amelyek esetében a MódR.
hatálybalépésekor az ajánlattételi, illetve több szakaszból álló eljárások esetén a részvételi
határidő még nem járt le.”
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